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PROTOKÓŁ  nr  XXXVIII/05
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 19 grudnia  2005r. w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

	Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 9.00 otworzył trzydziestą ósmą  sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż z godnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Na sekretarza obrad powołano radnego Wiktora Koska.

Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Lista obecności sołtysów - stanowi załącznik nr 2 do protokółu
Ponadto w obradach uczestniczyli;
1) Gustaw Marek Brzezin                 - Wójt Gminy Ostróda
2) Andrzej Pęziński                           - Sekretarz Gminy
2) Maria Andrychowska                   - Skarbnik Gminy
3) Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
4) Kierownicy Referatów Urzędu Gminy.
5) Radca Prawny - Marzenna Koziorowska

Na XXXVIII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od nr XXXVIII/183/05 
do nr XXVIII/190/05

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXVIII sesji :

Otwarcie obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.  Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
4.Projekt uchwały budżetowej na rok 2006.

W tym punkcie:
	1. Wystąpienie Wójta Gminy.
	2. Opinie Stałych Komisji Problemowych Rady Gminy.
	3.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
	4. Dyskusja.
	5.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu od nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagradzania, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.


Następnie Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.

 Wójt Gminy Ostróda - wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał.  Jedna z nich była omawiana na komisjach jest związana z nie wygasaniem środków w związku z przeniesieniem dwóch zadań na realizację w roku 2006 i związane jest to z miejscowością Kajkowo a dotyczy  w pierwszym przypadku ukończenia planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. poligonu. Druga sprawa jest związana z zakończeniem dokumentacji ul. Kajki. W jednym i drugim przypadku nastąpiły obiektywne trudności z uzgodnieniami z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w związku z przebiegającymi tam dwoma liniami projektowanej obwodnicy, trzeba zabezpieczyć strefę. W przypadku ul. Kajki wymagana jest dodatkowa dokumentacja w związku z przeniesieniem sieci gazowej. 
Drugi punkt jaki proponuję wprowadzić do porządku obrad jest związany z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. Jest to związane z realizacją programu „Lider +”, w dniu 12 grudnia uzyskaliśmy takie zgłoszenie, jesteśmy jako gmina łącznie w tym programie z gminami stowarzyszonymi wokół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Łukta. Spotkania się odbywały z radnymi, sołtysami, dyrektorami szkół. Jest to I etap, dopiero w II etapie będzie można aplikować o środki unijne. Żeby można było pójść do przodu trzeba zawiązać takie stowarzyszenie.

Radny Wacław Płotka - Panie Wójcie, przepraszam prawdopodobnie Pan się pomylił, nieświadomie, czy chodzi o ul. Kajki czy ul. Polną.
Wójt Gustaw Marek Brzezin - przepraszam chodzi o ul. Polną. 

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

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez Pana Wójta wniosek, dotyczący wprowadzenia dwóch projektów uchwał po punkcie 9 porządku obrad wprowadzić punkt 10 w brzmieniu:
„10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005r.”
oraz po punkcie 10 wprowadzić punkt 11 w brzmieniu:
„11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, 
dotychczasowe punkty 10 i 11, byłyby punktem 12 i 13.

W wyniku głosowania: 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na Sesji było 14 radnych,
głosowało 14 radnych,
-	„za” wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało – 13 radnych,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymało się” – 1 radny.
Rada Gminy bezwzględna większością głosów przyjęła zmiany do porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda. 


Ad. 2.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że protokół Nr XXXVII/05 z obrad poprzedniej Sesji znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy, jak również wyłożony został do wglądu na dzisiejszej Sesji, po czym zapytał czy są uwagi do sporządzonego protokółu.

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

W wyniku głosowania: 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na Sesji było 14 radnych,
głosowało 14 radnych,
-	„za” przyjęciem protokółu oddano – 14 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła protokół nr XXXVII/05 z obrad poprzedniej Sesji.


Ad. 3
W punkcie trzecim porządku obrad Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami - przedmiotowe sprawozdanie  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.


Ad. 4.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2006.

Wystąpienie Wójta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W trakcie wystąpienia Pana Wójta na salę obrad przybył radny Jan Żeberek, aktualnie w sesji uczestniczy 15 radnych.

Opinie Stałych Komisji Problemowych Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich Leszek Kwiatkowski powiedział, że komisja budżetowa spotykała się łącznie z pozostałymi komisjami i generalnie co do budżetu nie było zastrzeżeń, były pytania i wątpliwości, na które nie do końca uzyskaliśmy odpowiedzi, m.inn. na dofinansowanie do schroniska dla zwierząt, czy wielkości dotacji do komunikacji miejskiej. Komisja jest za przyjęciem tego budżetu, natomiast w trakcie realizacji trzeba zwrócić uwagę na te wszystkie kwestie wątpliwe i tam gdzie jest to możliwe szukać oszczędności.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Andrzej Wiczkowski - tak jak kolega powiedział, razem pracowaliśmy na komisjach, wniosków formalnych nie było jednak chciałbym przedstawić kilka spraw, które dotyczą  przyszłorocznego budżetu. Sam osobiście składałem wniosek, do przemyślenia dla radnych, żeby stworzyć w naszym budżecie gminnym taki środek finansowy, żeby dać Radom Sołeckim czy Radnym wraz z Radą Sołecką pieniądze, które przyczyniłyby się do wzrostu aktywności ludzi w tej Radzie Sołeckiej. Zmierzałyby one do tego, że drobne sprawy, które są do załatwienia byłyby realizowane w tzw. czynie społecznym. jest to projekt, który należy przemyśleć, w przyszłości może znajdzie odbicie w budżecie.
Drugi wniosek jaki zgłaszałem to jest sprawa chodnika w Pietrzwałdzie, który miał być wykonany w tym roku z różnych względów, m.inn. pogodowych nie został on wykonany. Otrzymałem zapewnienie Pana Wójta i Radnych, że w pierwszej kolejności w przyszłym roku zostanie on wykonany. 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Ślusarczyk  powiedział - Komisja Ładu Przestrzennego jest za projektem uchwały budżetu. Złożyliśmy wnioski o przekazywaniu dotacji na przedszkola. potem ta sytuacja została wyjaśniona. Również bardzo gorąco popieram wnioski pana radnego Wiczkowskiego, aby znaleźć w następnym budżecie, może jeszcze w 2006 roku, środki na Radę Sołecką, jest to nic nowego, jest to wzór do naśladowania innych i z innymi, żeby się to działo w jednym roku a nie w dwóch. Są  to środki  dla Rady Sołeckiej, jest to też z myślą dla sołtysa, który w danej miejscowości coś chce zrobić. Tak więc komisja jest za uchwaleniem uchwały budżetowej. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę  Nr 838/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2005r., w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2006r., która stanowi  załącznik nr 5 do protokołu. 

Skarbnik Gminy Maria Andrychowska poinformowała radnych, aby w projektach uchwały budżetowej nanieść poprawkę na str. 2 § 2 pkt 3. „wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008”  jest kwota 10 135.486,  a winno być 15 608.298. Jest to wymóg formalny Składu Orzekającego w Olsztynie.



Dyskusja.

Radny Wacław Płotka moja uwaga, wniosek do punktu 2.1, załącznik nr 6 Sektorowy Program Operacyjny, który brzmi tak: „Rozwoju zasobów ludzkich w latach 2006 Działanie 2.1, zwiększenie dostępu do edukacji nazwa projektu „Szkoła Marzeń” w Brzydowie i Zwierzewie. Ja proponuję w dwóch wersjach, w pierwszej tak chociaż spodziewam się oporu
naszych urzędników, aby taki wysiłek podjęli, to ich sprawa, żeby zapisać „rozwoju społecznego”, ewentualnie dopisać dalej poza tą nazwą w nawiasie nazwę polską „rozwoju społecznego”. Ponieważ w języku Polskim, takie pojęcie jak zasoby nie odnoszą się do pojęć natury żywej, jest to ważne znaczeniowo. Mogą być zasoby naturalne, mineralne, energetyczne, ja nigdy nie słyszałem chociaż jestem ze wsi o zasobach zwierzęcych nie mówiąc o ludzkich. To nie dotyczy się ni jak do materii żywej. Być może ktoś źle przetłumaczył, może jest to narzucanie, aby nasze dzieci chowały się świadomie z zasobami w „Szkole Marzeń” . Więc ja wnoszę o to aby dopisać obok, jak my uważamy i sygnalizować do „góry” jest to naszym obowiązkiem jako Europejczyków i Polaków.
Druga sprawa dotyczy w tym  samym załączniku nr 16, tj. punkt 1.1  „Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowie oraz kanalizacji sanitarnej Wysoka Wieś - Klonowo” , radni otrzymali, Pan Wójt dostał,  sołtysi też wiedzą o czym mowa, więc po tej wizji lokalnej jaka była w Bałcynach.

Przewodniczący Rady zapytał, w którym załączniku jest o tym mowa.

Radny Wacław Płotka odpowiedział, że w załączniku nr 6.

Przewodniczący Rady - raz Pan mówi o załączniku nr 16, którego nie ma, a teraz nr 6. 

Radny Wacław Płotka powtórzył, ze chodzi o załącznik nr 6. Chodzi o ideę, otóż  po tej wizji lokalnej, gdyby ten argument, gdybyśmy wiedzieli jaki jest stan, że nawet całe skanalizowane wsie albo fragmenty jak w Lipowie odprowadzają ścieki praktycznie w sposób fizyczny do rzek, które spływają do Drwęcy, to ja uważam że chyba nieodpowiedzialny lub chyba nie trzeźwy mógłby głosować przeciwko, to było ponad rok temu,  kolektorowi tłocznemu, dlatego złożyłem taki wniosek, to jest moja uwaga, wniosek no i czekam na reakcje kolegów dalej. Nie chcę na razie tego kontynuować, miałem inny program na dzisiejszą sesję porządek jest nieco inny, bardzo proszę o dyskusje na ten temat.
Może taką rzecz dodam, oczywiście to zostaje tutaj żeby było jasno tam napisali podkreślam: „Kanalizacja sanitarna Wysoka Wieś - Klonowo zostaje, w koncepcji kolektora nie oczyszczalni u źródła. Po prostu zmieni się kierunek z Klonowa do Wysokiej Wsi, stawia się tylko drobne korekty to można robić przy takim projekcie, trzeba zabezpieczyć również Hotel SPA zbiornik awaryjny tam powinien być jest to prosta sprawa projektowa i wykonawcza i póki nie wykonamy kolektora tłocznego, który wykonuje się w sposób bardzo prosty, z tego awaryjnego wykorzystać i wywozić ścieki.

Radny Andrzej Wiczkowski - chciałem się ustosunkować do propozycji pisemnego wniosku radnego W. Płotki, wniosek pisemny radnego W. Płotki stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Generalna zasad tych wniosków jest to zasada, którą ja zgłaszałem na początku roku budżetowego. Jeżeli pamiętacie wniosek mój był taki, że kanalizację prowadza od Klonowa, bo nie można zapomnieć o Klonowie skoro  mówiono, że kanalizacja będzie. Jest to miejscowość dużo istnieje też tam ośrodek wypoczynkowy więc uważam, że nie należy o Klonowie zapominać. To rozwiązanie o którym mówiłem rok temu stwarza duże możliwości rozwoju budowy połowie praktycznie naszej gminy. Wniosek ten był zgłaszany nie tylko przeze mnie, został on jednak przegłosowany i odrzucony i przyjęliśmy kierunek do Klonowa. Myślę, że wtedy chodziło też o czas, bo podłączenie hotelu do kanalizacji miało mieć miejsce jeszcze w tym roku, jak teraz wiemy ta sytuacja nie może mieć miejsca.  Trudno jest odnieść się  teraz do tego projektu bo są pewne ruchy, które zostały wykonane, pewne pieniądze zostały wydane, są pewne zapewnienia które należy dotrzymać, są pewne zobowiązania firmy, która z nich może się  wycofać, jeżeli nie na czas wykonamy. Myślę, że o takich zadaniach powinno się wcześniej dyskutować. Powinno być spotkanie, tak jak wtedy wnioskowałem z przedstawicielami firmy Eris, bo cóż z tego że my zrobiliśmy projekt skanalizowania gminy i zapłaciliśmy za niego 50 tyś jak to zupełnie nie przystaje do tego co my teraz robimy. Pamiętam, że przedstawiany projekt kanalizacji gminy, nie jest spójny z tym jakie teraz możliwości się pojawiły. Mówiono, że wszystko będziemy tłoczyć do Tyrowa, teraz się pojawiła sytuacja gdzie oczyszczalnia ścieków w Samborowie pracuje na 1/4 swojej mocy więc siłą rzeczy trzeba doprowadzić do tego, żeby jak dociążyć, żeby kierunek ścieków prowadzony został do Samborowa, nawet ze względu na koszty związane z opłacaniem tej kanalizacji będą mniejsze, niż te które daje do Tyrowa. Ten kierunek to ogromny plus, jest uzbrojenie terenu prawie połowy gminy, stwarza możliwości zarówno dla Klonowa, Wysokiej Wsi, Pietrzwałdu, Napromu, Smykówka, Bałcyn, Lipowa, Wirwajdy, Smykowo, Brzydowa to jest tak wiele miejscowości. Nie twierdzę że trzeba je skanalizować już, jest to też duży plus dla ochrony środowiska  bo wiemy jaka sytuacja jest w tych miejscowościach gdzie kanalizacji nie ma. 
Naszym obowiązkiem jest stwarzać możliwość dla mieszkańców, żeby mogli podłączać się do kanalizacji i żeby ochrona środowiska zadziałała. A czy to jest czas, to trudno mi jest się odnieść do tego bo nie znam ustaleń. Wielu z nas radnych nie zna ustaleń na ten temat, zbyt mało może się interesowaliśmy, bo myśleliśmy, że inwestycja skończy się w tym roku. Pamiętam słowa Pana Wójta, ze miała to być inwestycja bezkosztowa, nie chciał bym negować tej inwestycji jednak sytuacja zmienia się bardzo i trzeba wyprzedać ten czas który nadchodzi i trzeba ogromnej roztropności i ogromnego przewidywania sytuacji które mogą napotkać w przyszłości i to nawet bardzo bliskiej. 

Pan Radny Roman Ślusarczyk - mój kierunek myślenia jest taki sam jak Pana Radnego Wiczkowskiego, też glosowałem nad tym projektem, ten wniosek upadł i trzeba umieć i też przegrać. Wniosek Pana Radnego Gminy Ostróda  Wacława Plotki uważam, że jest bardzo sprytnie napisany, po prostu jest to strzał  komuś w nogi do zatrzymania jakiś spraw. I tutaj Pan Sołtys z Kajkowa musi wiedzieć co tutaj Pan Radny w swojej miejscowości chce zrobić, tzn. te 50 000 tyś przeznaczyć, które były przeznaczone na zabezpieczenie przepompowni w Kajkowie, na dokumentacje techniczną  w Bałcynach. Wyraźnie pisze - tylko prosimy o potwierdzenie Pana Wójta - że załącznik nr 13 że w 2006 roku jest, że te 100 000 złotych jest przeznaczone na dokumentacje w Morlinach i jeszcze w innych miejscowościach. To jest takie zabezpieczenie na dokumentację. Ale musi pan płotka wiedzieć, że Pan nie ma 57 tyś ale ma Pan 35 tyś, bo Pan dał do Idzbarka na wstawienie drzwi  do sali komputerowej. I to był wniosek na jednej z komisji, Pani Agnieszka powinna mieć to zapisane. Tak że ubolewanie, że Bałcyny mają problemy - ja też jestem za tym i byłem i widziałem, jest naprawdę tak, ale z rozmowy którą przeprowadzaliśmy z Panem Strumiłło, wręcz on prosi żeby te  ścieki zabrać z Bałcyn chociaż, zabezpieczając się przed tym aby karnik płacił, właśnie taką dokumentację. I mi się wydaje, że nikt tu nie jest pijany, bo Pan mówił, że jak nie będziemy głosować to jesteśmy pijani; może pan przynieść alkomat, że głosuję przeciwko. Ja uważam że Morliny, gdzie na środku wioski jest zbiornik ścieków, gdzie naprawdę ostatnio wybije na trasie jakiś ściek, to ludzie kopią studzienki, robią tą drożność i pompują do zbiornika  POŻ, a z drugiej strony górki doprowadzają to do jeziora ornowskiego,  tamta część Ornowa jest nie dokończona. Więc ja mówię to za siebie, panowie radni już sobie to ocenią, a więc ja jestem za tym, aby wniosek Pana Radnego Wacława Plotki odrzucić w całości.    
Podkreśliłem sobie w tym piśmie na żółto, że pewnym zabezpieczeniem na czas wiosennych roztopów, wydaje mi się że Pan Wacław ugadał się z Burmistrzem, że rozepnie   ten przepływomierz i w tym czasie uważa, że Pan Wójt tego też nie mógł załatwić i po prostu  ścieki z Kajkowa pójdą nie zmierzone.  Jeżeli tak to po co nam jest potrzebne obejście ścieków skoro takie mamy relacje dobre z Burmistrzem i PWiK. Pan sołtys musi zbadać sprawę, bo gdyby coś takiego zdarzyło się w mojej miejscowości , gdyby Pan radny oddał pieniądze z mojej miejscowości to ja bym dzisiaj zrobił zebranie.

         
Radny Tomasz Klimecki nie ulega wątpliwości, że w Bałcynach jest problem z odstojnikiem. Chciałem się dowiedzieć, czy te 100 tyś. które jest w GFOŚiGW z przeznaczeniem na dokumentacje, czy faktycznie będzie to wykonane czy to jest tylko zapis, tak jak Pan Wójt mówił papier wszystko przyjmie. Czy będziemy to robić czy nie.                                        

Wójt Gminy Ostróda wtrącił, ja tak nie mówiłem.

Radny T. Klimecki uważam, że problem jest i trzeba go rozwiązać, od tego nie można uciekać, bo jeżeli z tego funduszu ochrony środowiska  dokumentacji się nie zrobi to ja w całości popieram wniosek Pana W. Płotki, bo uważam ze nie można dłużej czekać.

Gustaw Marek Brzezin wszystko ma swój czas, dziś spotkaliśmy się, żeby uchwalić budżet. dziwię się,  że ten wniosek padł dzisiaj chociaż parę lat funkcjonuję  w samorządzie i w zasadzie nie należy się dziwić. Trwały prace w komisjach i tak ważny problem wielo wątkowy to jest trochę nie poważne żeby przedstawiać na sesji budżetowej. Komisje są po to, żeby dany problem przeanalizować dokładnie i wszędzie gdzie ja jestem staram się tłumaczyć bardzo dokładnie. Panowie czasami o wiele więcej wiecie niż mówicie, wie czasami te wasze zdziwienie jest nieuzasadnione. W dziedzinie gospodarki każdej a już w przypadku kanalizacji, wody nie należy się co pół roku kręcić dookoła swojej osi. Trzeba sobie powiedzieć, że zawsze nie ma idealnego rozwiązania, natomiast trzeba segmentami realizować, żeby z roku na rok z kadencji na kadencje ten problem się nam pomniejszał i optymalnie w danym czasie był jak najlepiej rozwiązywany być może za rok, za pięć za dziesięć lat, tak jak dziś mamy inne patrzenie z kolektorem Staro Jabłońskim, też jest różne patrzenie na to zawsze będzie jakieś „ale’, bo gdyby było 20 mln można by zaplanować całą sieć na całej gminie na dwa, trzy lata i później tylko eksploatować lecz takich pieniędzy nie ma.
Zacznę od zadania w Kajkowie, spór jest bezprzedmiotowy, dlatego, że zadanie jest realizowane, 47 tyś jest wydatkowane, uzgodniony z radą I etap tej inwestycji. rozpięcie wodomierza, wykonanie dwóch studni pomiarowych i rozpięcie kolektora, który prowadził do sieci miejskiej. Na tym etapie zakańczamy. jest dokumentacja, która obejmuje analizę przyłącza energetycznego na potrzeby większych pomp. Wiec o czym tu mówić, tych 50 tyś nie ma, I etap zrealizowany. Proszę śledzić projekty uchwał, wyciągnąć wnioski z posiedzeń komisji i nie byłoby żadnego problemu byśmy tutaj tego tematu nie poruszali,  bo zmiany w budżecie o tym mówią. Eksploatator podaje, że będzie 20% poprawy tej sytuacji więc dobrze.
Jeżeli chodzi o Klonowo, to nie jest takie proste tak jak by to się chciało tłumaczyć, bo transformacja ścieków z samego hotelu poprzez Wysoką Wieś i dalej jest jeszcze do wyobrażenia, ale z Klonowa gdzie jest ok. 3 km poniżej, dalej biorąc pod uwagę Glaznoty i Ośrodek Sportów Zimowych, bo to tak trzeba patrzeć. Ja rozmawiałem z Dyrektorem Parków Krajobrazowych. I teraz w całym spojrzeniu merytorycznym na ten problem nie kto inny tylko Hotel Dr I.Eris powoływał swoich rzeczoznawców i sam pokazywał, ze to rozwiązanie jest dla nich dobre popierają to, żeby lokalizować tam oczyszczalnie. Z samego hotelu jest to do wyobrażenia, natomiast z Klonowa i poniżej trudno sobie wyobrazić, żeby tak daleko pompować i tak wysoko podnosić ścieki. Teraz jeszcze na uwagę zasługuje fakt, że się wpina tutaj Lipowo, Bałcyny one ni jak maja się do tego rozwiazania, bo ten kolektor miał iść przez Wysoka Wies, Naprom, Pietrzwałd i do Smykówka,  a do Smykówka z tych proponowanych tutaj Zajączek, Lipowa, Bałcyn to trzeba drugą oddzielna gałąź prowadzić. przynajmniej sami siebie nie motajmy, bo popierać w całości wniosek, który jest całkowicie inny od tego o czym rok temu rozmawiali, no to też nie ma sensu Bałcyny, Lipwo gdyby dziś były pieniądze można by wpiąć do Smykówka, nie trzeba kojarzyć tego z Hotelem Dr I. Eris.
Problem ścieków jest wszędzie, nie należy tutaj mówić o Bałcynach. Popatrzmy na wspomniane Morliny, Lichtajny, Kraplewo, Durąg mamy 45% skanalizowane i teraz te szczelne szamba występują w bardzo małej ilości. W miejscowościach po byłych PGR to są wszystko sieci w oparciu o rowy melioracyjne, cieki wodne, baseny PPOŻ. Uważam, że jak mamy na zebraniach ludziom patrzeć prosto w oczy to weźmy wszystko to co nie jest skanalizowane i analizujmy i wybierajmy. Tam gdzie zrobimy kanalizacje to jest tylko ból płacenia co miesiąc, natomiast tam gdzie nie ma to jest ból o ochronę środowiska. Tak więc mówienie o Zajączkach, Bałcynach ni jak się ma do tego, co mamy w realizacji. I teraz jaka jest sytuacja, mamy nadany numer, jeden przetarg przeszedł, drugi jest w realizacji, jest to wybór zabezpieczenia w ta funkcje tego całego terenu przy okazji hotelu. natomiast, gdybyśmy dzisiaj chcieli odwrócić całkowitą sytuację, to trzeba wiedzieć, ze oddalamy całe zadanie na co najmniej rok. Dziś sieć musi być na całą miejscowość, trzeba wykazać efekt ekologiczny, więc tylu ilu mieszkańców tyle uzgodnień, tyle pomiarów geodezyjnych itd. Myślę, że nie można mówić tutaj o jakimś nadzwyczajnym błędzie, jest wybór padł w tym kierunku wiec tamtą część gminy byśmy mieli skanalizowaną . Trzeba mieć świadomość, że za tą inwestycją będą musiały pójść inne i ja sobie nie wyobrażam tam też przepompowni tylu, które by tłoczyły z tych kilkudziesięciu siedlisk, które tam maja powstać, praktyka nam pokarze, ja przynajmniej za zasadniczy błąd nie uważam tego. Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. Reasumując uważam, że pewne rzeczy są nieaktualne, pewne wypaczają problem, tutaj  radny z Bałcyn mówił, faktycznie jest tam 100 tyś. na projekty, które będziemy brali pod uwagę przy zgłaszaniu, jednak trzeba wiedzieć że wszystkie nie wejdą jak mamy 100 tyś i zaplanujemy kolektor z Bałcyn do Smykówka, no to prawie te środki wyczerpiemy które sa i nie można mówić o Morlinach, czy ewentualnej opasce bo trzeba będzie szukać innych pieniędzy. Także to jest wybór w trakcie realizacji o czym zawsze a w szczególnie w takich ułożeniach Radę informuje, to samo było z kwestią Kajkowa,  przeznaczamy 50 tyś ale nie wydatkujemy dopóki nie umówimy się na co i na I etap umówiliśmy się on jest prawie zrealizowany. W trakcie po podjęciu mamy okres martwy, ja nie widzę takiego problemu, żeby na komisjach poprosić przedstawicieli hotelu, nie ma problemu tym bardziej ze pierwsza umowa jest w trakcie przedłużania na rok następny  te 30%, jeżeli hotel może  poczekać dwa lata to my też poczekamy a gdzieś zrealizujemy inne zadanie.
Co do nazwy zadania „Sektorowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich”, myśmy tego nie wymyślali, nawet jeśli gdzieś tam źle przetłumaczyli w Ministerstwie to teraz juz musimy taką umowę podpisywać i tak hasłowo musi być, żeby można było tę umowę realizować. Należy się zgodzić z tym, że nie jest to polskie brzmienie, szczególnie w odniesieniu społecznym, ale jest to wymów formalny, gdyż taka umowę mamy podpisana i stąd zapis taki w naszym budżecie.

Radny A. Wiczkowski, jak planuje gmina zakończenie inwestycji w Klonowie, bo rzeczywiście procedury są w pełnym toku i trudno je odwracać. Może być taka sytuacje w moim mniemaniu, że ta kanalizacja będzie gotowa w połowie roku. W chwili obecnej jest taka sytuacja, że my i tak nie zdążymy.

Wójt Gminy Ostróda jest to przewidziane już dużo wcześnie, ponieważ w warunkach wydanych hotelowi, mają oni zbiorniki awaryjne. Oczyszczalnia ma charakter biologiczny, w komisji przetargowej jest przedstawiciel Hotelu SPA, więc na bieżąco zna tema, nie negują sytuacji, trudno stało się przepisy takie są, liczą się z tym że przetarg jest unieważniony. Jakby warunki klimatyczne nie pozwalały, to pierwsze dwa, czy trzy miesiące funkcjonowania hotelu mogą się liczyć z tym, że będą musieli wywozić ścieki ze swoich zbiorników. Natomiast realizacja inwestycji będzie przynajmniej tak kierowana  jeżeli dojdzie do skutki, żeby w pierwszej kolejności wykonać oczyszczalnie i kolektor z hotelu.

Radny W. Płotka mam jedna uwagę do tego mojego pierwszego wniosku, odnośnie nazewnictwa „zasoby ludzkie”. Przypominam kolegom radnym, że ten głos to był głos urzędników, ja zaznaczyłem, że spodziewam się oporu i chyba są niezdolni, no potwierdził Pan Sekretarz słowami Pana Wójta, że są niezdolni. natomiast w drugiej wersji prosiłem, żebyśmy jako Rada, bo to jest nasza sesja, zaznaczyli jako swój, że to rozumiemy jak „rozwój społeczny” i takie pismo Pani Agnieszka w imieniu Rady sporządzi. Proponuję, żeby to jako wniosek formalny przegłosować, zobaczymy czy Rada jest zdolna do tego, taki był sens tego mojego pierwszego wniosku. 

Następnie Pan Płotka wyjaśnił Panu Przewodniczącemu, że wniosek formalny składa tylko jeden i dotyczy on właśnie punku „rozwoju społecznego”, zaś tamten złożony na piśmie, to jak radni sobie uważają, jest to Pana sprawa jako szefa Rady. Dokładnie zgłosiłem problem, wiem dlaczego, dyskusja jest.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Płotkę o sformułowanie wniosku.

Radny W. Płotka, proszę państwa tj. ten załącznik nr 6,  pkt 2.1, jest zapisane „Sektorowy Program Rozwoju zasobów Ludzkich w latach 2004-2006”, dopisać tu w nawiasie lub po myślniku : „Rozwój Społeczeństwa” i tylko tyle, a w piśmie na zewnątrz zredagujemy dlaczego to zapisaliśmy, żeby tam panowie w Warszawie, którzy biorą ogromne pieniądze za programy dla nas, tłumaczyli to po polsku.  

Wójt Gminy Ostróda, zanim Panowie Radni będą głosować chcę przedstawić obrazowo jak to jest, co my jako Urząd, jako Wójt proponując poszczególne zapisy i ubiegając się o środki, jak my działamy. Jest ogłoszony konkurs na lata 2004-2006 i my jako samorząd bierzemy udział w tym konkursie, który się nazywa: „Sektorowy Program Operacyjny Zasobów Ludzkich”, jeżeli my dokonujemy zmiany w dokumencie formalnym, to mogą nam powiedzieć, że my takiego konkursu nie ogłaszaliśmy. Ja zrozumiałem Pana Radnego, że owszem to źle brzmi, z tym się zgadzam. Jeżeli jest w Urzędzie Marszałkowskim komórka, to wysłać Stanowisko Rady, dlaczego to tak jest, niech wyjaśnią bo inaczej to sobie podłamiemy tą gałązkę na której siedzimy.

Radny W. Płotka, Panie Wójcie przede wszystkim mój wniosek dotyczył Radnych nie urzędników w tej wersji już. Poza tym najważniejsza sprawa, dzisiaj go nie zmieniamy, dopisujemy sobie w naszym wewnętrznym dokumencie „Rozwój społeczeństwa”, a w piśmie informujemy, że zwracamy na to uwagę. I bardzo bym prosił tego nie blokować i to w sposób trochę nie uczciwy, bo niczego nie zmieniamy. proszę pana, ale jeżeli juz o tym mówimy, że gdzieś popełniono błąd, ja zwróciłem uwagę na ogromną wagę aksjologiczną tej sprawy, jak Pan tego nie czuje, to przepraszam, ja jeszcze niewolnikiem nie jestem tego jądra twardego Unii, być może tego Pan się obawia, nie wiem czego, że z Sejmiku Pana wykreślą. Nie, nie zmieniamy tego, Pan mówi po prostu nie do rzeczy tutaj. 

Pan Wójt, niech Radni ocenią po prostu, kto jak mówi. 

Radny Leszek Kwiatkowski, trochę chyba zagalopowaliśmy, żeby wszyscy radni wiedzieli nad czym będziemy głosować. Pan Płotka rozumiem wnioskuję o zmianę w zapisie uchwały budżetowej na przyszły rok o dopisanie dwóch słów. Ja natomiast myślę, że skoro ten program jest nazwany, tak jak jest nazwany, to nie możemy ingerować w nazwę zadania. Stanowisko Rady Gminy jako osobny dokument  informujące o naszym niezadowoleniu możemy wysłać, ale nie mieszajmy z zapisem formalnym budżetu, powinien zostać taki jaki jest.

Radny W. Płotka, żeby ułatwić i nie męczyć  kolegów, bo przecież niektórzy nie mogą sobie darować, bo jak się pewne stanowiska zmienią fotel dyrektora na pensjonariusza - żartując. Ja tylko koryguję swój wniosek, że jako rada wyślemy pismo w tej sprawie, tj. formalny wniosek i proszę go przegłosować.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego Wacława Płotki, dotyczący wysłania pisma w imieniu Rady Gminy do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie „Rozwoju społeczeństwa”

W wyniku głosowania:
Na ustawowy stan Rady Gminy Ostróda  liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, 
-     głosowało 14 radnych,
-	„za” przyjęciem wniosku oddano – 1 głos,
-	„przeciw”  - 8 głosów
-	„wstrzymujących się” – 5 głosów.
Rada Gminy większością głosów odrzuciła zgłoszony wniosek Radnego W. Płotki.

Radny A. Wiczkowski -chciałem poprosić o zmniejszenie kwoty na schronisko dla psów. Jak zostałem radnym kilka lat temu zaczynaliśmy od kwoty kilkunastu tysięcy. Dziś mamy kwotę ponad 70 tyś., jest to znaczna kwota, nie otrzymaliśmy żadnego sprawozdania finansowego z tego schroniska i w moim mniemaniu trudno jest wydawać środki na coś co nie jest jeszcze udokumentowane. Proponuję, aby zmniejszyć tę kwotę do 30 tyś. a resztę tej kwoty, być może wystarczy ona na pół roku, wtedy rzetelnie się  temu przyjrzeć i poprosić Pana Wójta, żeby spisał takie porozumienie na pół roku. Pozostała część pieniędzy, myślę że najbardziej zasadna będzie przeznaczyć na drogi. 

Przewodniczący Rady - na ostatnim posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Ostróda, był taki nawet mój wniosek, żeby się nad tym zastanowić, przeanalizować koszty nasze i miasta i wówczas moglibyśmy podjąć decyzję. Dzisiaj nie znaczy to, że te pieniądze będą przekazane, są one tylko zarezerwowane.

Radny A. Wiczkowski - uchwała budżetowa jest uchwałą jawną, więc jeżeli ktoś spojrzy na taka kwotę. Trzeba się też przyjrzeć dotacji dla Miejskiej Komunikacji, też trudna sytuacja w naszej gminie, uważam że za bilety powinni sobie rekompensować wydatki. Jeżeli mówimy o kursach do Tyrow, Duraga to z tym się zgadzam, ale jeżeli wiezie 30 osób to nie trzeba jeszcze dopłacać z budżetu gminy.

Wójt Gminy Ostróda chcę wrócić do porządku obrad, Przewodniczący Komisji się wypowiedzieli w sposób formalny, że uwag formalnych do budżetu nie ma, natomiast im dłużej trwa sesja tym są formalne uwagi, zmieniające strukturę budżetu. Teraz propozycje do budżetu nie są z chmurki wzięte, tylko z analizy poprzedniego budżetu ja zapowiadałem, że umowy nie są podpisane i w trakcie ta analiza musi następować można sobie powiedzieć, że zapisujemy na pół roku. Dzisiaj blokując Wójtowi działanie do zapewnienia zadań własnych, uważam, że po tym co działo się na komisjach jest dziś zadziwiające. Chciałbym, żeby tu była konsekwencja w logice pracy nad budżetem i jego uchwalaniu.

Radny A. Wiczkowski w moim mniemaniu, to nie jest krepowanie rąk Wójta przeznaczając 30 tyś.

Wójt Gminy Ostróda z góry wiadomo, że tego zadania za 30 tyś nie zrealizujemy. Może być tak, że za trzy, cztery miesiące nie będziemy mieli pieniędzy a problem zostanie. Pieniądze w drogach szybko się wyda.


Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek Radnego A. Wiczkowskiego mówiący o zmniejszeniu kwoty na schronisko do 30 tyś, a pozostałą część przeznaczyć na drogi. 

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.		
-	-„za” wnioskiem oddano – 4 głosy,
-	„przeciw” – 7 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 2 głosy. 

 Po przeprowadzonym głosowaniu wniosek Pana Wiczkowskiego został odrzucony.

Radny W. Płotka wnioskował o pięć minut przerwy.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że przerwę zrobimy później.

Radny Jan Kasprowicz  w podsumowaniu wniosku kolegi Andrzeja myśmy już uzgodnili, że dzisiaj w budżecie nie będziemy nic zmieniać, natomiast wszyscy radni są przeciwni tej dotacji 70 tyś. Pan Wójt przedstawił projekt budżetu i o tym szeroko mówił.

Gustaw Marek Brzezin chcę powiedzieć, że ja też jestem przeciwny chociaż nie jestem radnym, żeby takie pieniądze szły, natomiast trzeba przygotowywać tą płaszczyznę, chociaż ona i tak nie zabezpiecza tych wymogów, którą Burmistrz złożył, przed nami poważna praca.

Na tym dyskusje zakończono.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.



Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetu na rok 2006.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 
13 radnych.		
-	-„za” podjęciem uchwały oddano – 12 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę budżetową, zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr XXXVIII/183/05 w sprawie budżetu na rok 2006 - stanowi załącznik nr 7  do protokołu.

Wójt Gminy Ostróda dziękuje za niemalże jednogłośne przyjęcie budżetu, dziękuję za tą pracę która była prowadzona, bo to jest trudne nie tylko ze strony urzędowej ale i społecznej. Myślę, że wszystkie te uwagi, które były wskazywane na komisjach i dzisiaj na sesji będą brane pod uwagę przy realizacji tego budżetu. Myślę, też że sukces tego budżetu zależy od wspólnego działania Rady Gminy i Wójta. Serdecznie dziękuję Pani Skarbnik za przygotowanie tego projektu, pracownikom merytorycznym, bo to też jest wysiłek nie tylko dwóch miesięcy, praktycznie już teraz będzie się myślało o budżecie na rok 2007.

W chwili obecnej Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwy


Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad XXXVIII Sesji

Ad.  5
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.		
-	-„za” podjęciem uchwały oddano – 12 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr XXXVIII/184/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. - stanowi załącznik nr 8  do protokółu.


Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. 
-   „za podjęciem uchwały oddano – 11 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała nr XXXVIII/185/05 sprawie podatku od środków transportowych -stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
  
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu od nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 13 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała  Nr XXXVIII/186/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu od nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych -stanowi załącznik nr10 do protokółu.

Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagradzania, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 13 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXVIII/187/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagradzania, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze- stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

Ad. 9  
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 13 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXVIII/188/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenia planów gospodarczych - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 10.
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 13 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXVIII/189/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005r. - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 11.

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Radny L. Kwiatkowski zapytał w jakiej wysokości są składki.
Wójt Gminy Ostróda jeżeli będzie realizowany II etap Lider+ to składka będzie wynosiła 500zł rocznie od beneficjentów, żeby można było aplikować o środki to musi powstać forma Stowarzyszenia. 
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 13 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXVIII/190/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.




Ad. 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny W. Płotka zapytał Pana Wójta, brakuje mi już drugą albo trzecią Sesję informacji w sprawie mego wniosku. Otóż na początku jesieni, kiedy zgłosiłem wniosek o remont ul. Henrykowskiej. Przypomnę wykonałem taką pracę z Burmistrzem ,z Powiatem, było tak 30 tyś miasto i 30 tyś powiat, dlatego złożyłem wniosek, to grupa sterująca gminą powinna przejąć inicjatywę. Taki ruch wykonałem i nie mam żadnych informacji, czy mam rozumieć Panie Wójcie, że Pan takich spotkań nie odbył, bo w sprawozdaniu było ich tyle a tutaj nic, więc proszę mnie poinformować jaki jest los tego mojego wniosku.

Wójt Gminy stosownie do tego wniosku, to sprawa może mieć miejsce na piśmie, ale nic innego ja tutaj nie wymyślę, jak kwestię taką, która jest oczywista. Strona  dla Wójta jest Starosta jeżeli nosi się z takim zamiarem powinien formalnie wystąpić z pismem, że chce przystąpić do takiego zadania i skalkulować koszty. Ewentualnie na zasadzie porozumienia, jeżeli Rady wyraziłyby taka zgodę. Starosta nie wystąpił z takim wnioskiem, a to że wiele osób o tym rozmawia, to o tym słyszałem, w takich rozmowach przypadkowo uczestniczyłem. Nie ma to wymiaru formalnego działania w tym zakresie.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 


Ad. 14

W wyniku wyczerpania merytorycznego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 12.55 zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda.

W chwili obecnej radni, sołtysi i wszyscy obecni udali się na część uroczysta sesji opłatkowej, która odbyła się w sali reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku.


Zaprotokołowała:			
Agnieszka Jakubowska
					Sekretarz Obrad		Przewodniczący Rady
					   Wiktor Kosek		  Roman Nowakowski

