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PROTOKÓŁ  nr LVIII/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 4 sierpnia  2006r.w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie 


	Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył pięćdziesiątą ósmą  sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, sołtysów i zaproszonych gości oświadczył, iż z godnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12  radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

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.

Na LVIII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od nr LVIII/230/06 do nr LVIII/233/06

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad LVIII Sesji, który przedstawia się w następujący sposób:

	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta w okresie między sesjami.
	Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
	Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych (Kraplewo, Kątno).
	Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
	Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad. 


Następnie Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
W. Płotka poprosił, aby Pan Przewodniczący przegłosował porządek obrad.
 W momencie, kiedy Pan Przewodniczący chciał poddać pod głosowanie porządek obrad sesji, Pani Marzenna Koziorowska Radca Prawny przypomniała, że nie głosuje się porządku obrad.

Radny W. Płotka, zapytał gdzie jest to zapisane.

Radca Prawny wyjaśniła, że reguluje to ustawa o samorządzie gminnym.

Ad. 2.
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że protokół Nr LVII/06 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.

Radny Wacław Płotka wyjaśnił, że nie będzie głosował nad protokołem, ponieważ nie czytał a ponadto nie miał dostępu nawet do brudnopisu. Następnie powiedział, że gdyby miał uwagi do niniejszego protokołu to nie należy obciążać urzędniczki, gdyż zastępowała ją koleżanka.

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 12 radnych,
głosowało 12 radnych,
-	„za” przyjęciem protokółu oddano – 11 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół nr LVII/06 z obrad poprzedniej Sesji.


Ad. 3

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

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że w ramach programu Odnowa wsi dziś będą składane wnioski w Urzędzie Marszałkowskim na realizację następujących zadań:
1. Organizacja placu zabaw i infrastruktury w miejscowości Kraplewo.
2.Dobudowa zaplecza w świetlicy w Grabinku.
3. Modernizacja GOK w Samborowie- centralne ogrzewanie.
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tyrowie.
5. Budowa nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej na boisku w Starych Jabłonkach.
Następnie powiedział, że na komisjach radni będą się spotykać i dopasowywać wnioski do zmian w budżecie.
W dalszej części przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Wójt m.inn. powiedział, że „zadanie budowa oczyszczalni kanalizacja Wysoka Wieś- Klonowie” uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych, jest podpisana umowa z Wojewodą będzie aneksowana a po przetargu to zadanie jest o 100tyś tańsze.
Następna zmiana techniczna miejscowość Lubajny II etap nie uzyskało w tym roku dofinansowania zadanie duże, sta przesunięcie na aplikacje w latach 2007-2013. Do tego należy się przyzwyczaić, że zadania 200,300tyś to możemy jeszcze udźwignąć, ale przy kwocie 3mln to potrzeba całą kadencje żeby wykonać ze środków własnych.
Nowe zadanie wynikło z podpisanego porozumienia z Agencją Rynku Rolnego a Gmina Ostróda. Agencja zobowiązała się do podłączenia Warlit Wielkich i Nastajek do Samborowa. Oprócz tego udało się wytargować 300tyś. na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej(rozbudowa) w miejscowościach Kraplewo, Brzydowo, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica i Wirwajdy”, zaś gmina zabezpieczy 200 tyś na dokumentację w/w zadania.  
Zmniejsza się kwotę na zadanie karosażu samochodu w Reszkach ze 175 tyś zostaje 140tyś pozostałe 35 tyś zostaje na strażach. Dotacja jest w trakcie rozliczania.
Rozbudowa świetlicy w Grabinku 25tyś przy dużym udziale mieszkańców. Złożony jest wniosek nasz udział wynosiłby jeszcze w roku 2007 45tyś. aby zmodernizować świetlicę do końca.
Sala w Tyrowie jest po przetargu 85tyś. w tym roku resztę na rok następny, dofinansowania zadanie nie dostało z Unii Europejskiej, jeszcze staramy się o środki z Urzędu Marszałkowskiego ok. 100tyś.
Ośrodek Szkoleniowy w Kraplewie, sporządził dobry projekt na budowę placu zabaw.

Pan Wójt poinformował, że do 12 sierpnia br jest termin składania wniosków do Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w celu oceny strat suszowych.

Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Radny Wacław Płotka, nie byłem powiadomiony o komisjach więc nie mogłem się wypowiedzieć w tych kwestiach, mimo że byłem na miejscu. Ale to inna rzecz zostawmy ja na potem.

Przewodniczący rady, jest to istotne, czy radny był, czy nie był powiadomiony.  

Radny Wacław Płotka, w związku z tym, że nie byłem na komisjach być może teraz mniej powiem, ale powiem. Ja chciałem głosować porządek obrad, ponieważ Samborowo i Grabinek są dopisane później. Z tego tytułu proszę posłuchać co ja mam do powiedzenia, bo będzie nawet wniosek do Pana adresowany.

Przewodniczący rady wyjaśnił, że plany Grabinek i Samborowo miały być na dzisiejszej sesji uchwalane, lecz zostało to uznane, że lepiej jakby rozmawiano jeszcze na komisjach.

Wacław Płotka, otóż rozbudowa świetlicy w Grabinku zaczęła się od tego że w roku 2004 zdjęto z budżetu zadanie z ul. Polne na 25tyś złotych na dokumentacje techniczną i przeznaczono10tyś na tzw. Dziedzictwo Kulturowe w Grabinku. Komisja wypowiedziała się przeciwko temu są na to dokumenty, przypominam Panom, że z tego trzeba się rozliczyć, również przed Kajkowem i przede mną. Konsekwentnie postulowałem pozostanie przy ul. Polnej i cały czas tak wyznaje. Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Pan Ślusarczyk postawił taki argument, że ja sobie z ul. Polnej chce zrobić pomnik. To było 10 tyś zagrabione na wychodek, bo nie ma sie gdzie załatwić jak przychodzą na zebrania. Na zebranie przychodziło kilka osób, to podobno jest dziedzictwo kulturowe. Teraz jeżeli na Grabinek przeznaczamy ćwierć mln złotych, to dopiero jest pomnik, w momencie kiedy zdrowiu ludzkiemu zagraża to co w tej chwili jest na Polnej i nie tylko. I dlatego będę głosował przeciw jeżeli nie zmienicie tego zapisu, jest to niemoralne. Jeżeli my będziemy pchali takie pomniki to będę zarzucał każdemu kto to poprze rozrzutność, Panu pierwszemu to jest Pańska wieś a Pan jest szefem Rady i niemoralność, bo Polna jest od kilku lat.
Zamiast wniosku formalnego apeluje do Pana aby zrzekł się Pan tego jeszcze można to jest nasza sprawa. Pańska wieś się nie obrazi dowie się cóż to jest za mechanizm. Więc bardzo Pana proszę niech Pan się chwilę się zastanowi, bo jeszcze jeden punkt będzie gdzie ja będę zabierał głos ale to jest inna historia. Czekam na Pańska decyzję i będę dalej kontynuwował.
Wykreślamy zadanie do czasu zrobienia ul. Polnej.

Przewodniczący Rady, Panie radny Płotka, gdyby Pan się zajmował m.inn. Kajkowem to wiele rzeczy można by było. Wtedy jak robiliśmy wiele dla Kajkowa i walkę toczyliśmy to Pan się tym w ogóle nie interesował. Mówiąc szczerze to dzięki tej Radzie w Kajkowie jest coś zrobione bo i ul. Kajki i chodnik i z budżetu nie jest wyrzucona ul. Polna jest dokumentacja i będzie zrobiona. Na dzień dzisiejszy to nie jest 20,40tyś  bo projekt jest znacznie większy. A na temat Grabinka, to co ja mogę powiedzieć jeżeli jest Pan turystą, a jest Pan bo lubi Pan jeździć to czy tam są zrobione jakieś kokosy, jest stary budynek zbudowany też w czynie społecznym i trzeba jakoś jego stan aktualnie polepszyć. Wniosku nie mogę wycofywać, a czy my ograbiliśmy ul. Polna.

Radny Wacław to o czym Pan mówi to próba ucieczki nie na temat odwrócenie uwagi. Otóż ul. Kajki jeden z radnych po ul. Polnej chodząc tłumaczył, że to ja się zawaliłem, dlatego że byłem za ul. Kajki.  Mówiła mi to sąsiadka wyrzutem, bo pół ulicy słyszało. Pytałem kiedy to było bo przecież ul. Kajki robiła koleżanka Wiesia Klonowska. ja żadnego obiadu publicznego nie zjadłem i prywatnego też, bo dopiero byłoby gadanie, bo to jest wasza metoda.  Bardzo mi przykro, że Pan dziś odwraca kota ogonem i oczywiście z Płotki zrobić potwora. Ja się tym interesowałem są na to dokumenty, nie o to rzecz żeby ja się z Panem pojedynkował  ja sobie z tym poradzę, natomiast chodzi o wyrobienie opinii. W tym stanie gminy kiedy ludzie nie mają dróg i chodników ta inwestycja jest rozrzutnością i jest niemoralna i o tym mówimy. Ta metodą próbujecie załatwić radnego, po co to jest mechanizm.  Pan powiedział co do tego mojego merytorycznego apelu, że Pan nie może wycofać, może Pan  tylko od Pan zależy i proszę nie wciskać ludziom takich teorii, kto Pana zmusza oczywiście polityka gminna jaką Pan prowadzi, czas to zmienić. Więc rozumiem, że Pan się nie wycofa, ja jeszcze raz podnoszę żeby Pan się wycofał.


Radny R. Ślusarczyk, proponuję, żeby Pan Przewodniczący nie poddał się próbom szantażu. Niektóre budynki gminne są w opłakanym stanie. Pan Przewodniczący musi pamiętać o tym, żeby budynek w Grabinku nie wyglądał  tak jak Pański, dlatego trzeba dbać o to żeby młodzież mogła z niej korzystać. Za 25 tyś będziemy się licytować, w sytuacji gdzie nie ma zebrania wiejskiego. A ponadto w tym roku dożynki gminne, chciałby Pan się pokazać w takiej wsi, gdzie kibelek jest na zewnątrz, to wstydu warte. Teraz ocenia się ludzi nie jak mówią jaką mają gadkę tylko jak mieszkają i jak wyglądają. Trzeba być gospodarzem swojej wioski. Jeżeli chodzi o Polna to niech pan nie wymyśla jakiś nazwisk, bo prawda jest taka, że dla Kajkowa Pan nie zrobił nic. Chodnik na ul. Świetlińskiej to jest wniosek Pani Klonowskiej myśmy go akceptowali a Pan po skończeniu roboty wyszukiwał korupcji, to też trzeba powiedzieć.

Radny W. Płotka jeżeli Pan wnioskował o ten kibelek, który Pan użył, to Pan wnioskował nie ja. 
Radny R. Ślusarczyk, ja...
Radny W. Płotka, ale proszę mi nie przerywać bo robicie wiec, to jest wasza metoda. Proszę mi nie przerywać.

Przewodniczący Rady, w tej chwili to Pan trochę wiecuje, ponieważ mamy i sołtysów i są ludzie którzy przyjechali bo chcą usłyszeć co się w gminie dzieje. A w tej chwili tam gdzie trzeba na komisje przyjść to w ogóle Pan nie przychodzi.

W. Płotka, bo mnie nie powiadomiliście. Proszę o głos chcę mieć tyle samo czasu co wy mówicie.

Przewodniczący Rady, dostanie Pan głos ale proszę wysłuchać. Od dłuższego czasu Pan nie uczestniczy w pracach Rady . 

Radny R. Ślusarczyck, niech zgłosi wniosek, to my przegłosujemy.
Radny W. Płotka, nie zgłoszę wniosku bo nie dam się w wasze tryby wpuścić. Moja chata m.inn. tak wygląda, że każdy robi swoje. To co ja robię tego Pan nigdy nie zrobi, ja się tym nigdy nie chwaliłem

R. Ślusarczyk,nie muszę.
W. Płotka, proszę siedzieć cicho i słuchać. Teraz ja mam głos.
Przewodniczący Rady upomniał Pana Płotkę.
W. Płotka, Polska wymaga wyrzeczeń a u was ....., dla mnie są rzeczy ważniejsze, np. ul. Polna. Nie będę wyliczał co zrobiłem dla Kajkowa. Ci którzy wiedzą to wiedzą, natomiast gadanie pod publiczkę, to odkryliście ideę swojej kampanii ja ją znam od dawna. Ja płacę za to upokorzeniem to jest moja cena ta chata i warunki jakie w niej są. To jest mój wybór, na tym polega walka o lepszą Polskę.

Radny W. Kosek, takie rozmowy powinny mieć miejsce na komisjach. Fakt jest faktem, że wiele miejscowości pozbawiło się świetlic tam były jedyne miejsca spotkań młodzieży. Uważam, że świetlice powinny być i funkcjonować.

W. Płotka, Panie Przewodniczący jeszcze jeden punkt, jeszcze jedna inwestycja. W załączniku nr 3 poprawek do budżetu jest poz. nr 8 nowe zadanie na kwotę 500.000zł na opracowanie dokumentacji. Ta inwestycja oparta na opasce szkodzi środowisku. Jest to przeciw takiemu terenowi jak Warmia i Mazury sama koncepcja tak rozumianej opaski. Jest nieekonomiczna z punktu budżetu naszego i UE. W związku z tym, to o czym mówiliśmy prawie od początku kadencji. Mam otwarte sumienie na pewno i mogę robić taka grę. Otóż składam wniosek o wykreślenie tego zadania, bo za szybko, jeszcze się nie zdążyło nic wybiec a tu już na projekt pół miliona. Ta rzecz jest kary godna. Składam wniosek. Jest próba wyprostowania rzeczy złych ta inwestycja jest za miliony kosztem innych.

Przewodniczący Rady, proszę krótko sformułować wniosek.
W. Płotka, „wykreślić z poprawek do budżetu zadanie z poz. 8 w załączniku nr 3”.

Radny L. Kwiatkowski, jak na razie sesja trwa godzinę, z tego 50 min. zabiera głos Pan Płotka
W. Płotka, to niech Pan liczy minuty.
L. Kwiatkowski, ja Panu nie przerywałem. Mogę już.
W. Płotka, mów Pan tylko rzeczowo.
L. Kwiatkowski, postaram się bardziej niż Pan. Co do pana wniosku z załącznika nr 3 to mam wrażenie, że Pan nie rozumie, albo nie czytał Pan tego wniosku. Nie chodzi tu o budowę opaski, tylko na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości wielu, które miałyby być podłączone do istniejącej oczyszczalni w Samborowie. Karygodna sprawa to jest Pańskim zdaniem i może Pan takie zdanie mieć, natomiast radni na komisjach dyskutowali i byli tego zdania, że w taka inwestycję warto wchodzi Da ona możliwość skanalizowania bardzo dużej części gminy. Nikt nie mówi o budowie opaski w tym punkcie inwestycji. Na temat budowy rozmawiamy od dawna i ona zakłada zupełnie inne miejscowości idąc w kierunku oczyszczalni w Tyrowie.  Pański wniosek należy przegłosować, natomiast ja osobiście jestem jemu przeciwny.

W. Płotka, ta koncepcja kanalizacji jest oparta na opasce, dlatego skróciłem. Ta koncepcja gdyby była oparta o coś innego niż opaska to  należy ją czynić. I ja nie będę za tym głosował. Czy Pan mnie zrozumiał moją intencję.

R. Ślusarczyk, rozumiem Pana Płotki zdenerwowanie, ale skierowanie ścieków na Samborowo, nie tylko poprawi sytuacje mieszkańców ale obniży również cenę. Wiemy, że cena jest wysoka tych ścieków a Pan jest taki zdenerwowany jakby Pan pracował dla kogoś. Na dzień dzisiejsze cena ścieków w Samborowie wynosi prawdopodobnie 1,47.

Przewodniczący Rady zaproponował 5min. przerwy.

Pani I. Jara poprosiła o udzielenie głosu, na co Przewodniczący Rady wyraził zgodę.

Irena Jara Radna Powiatu Ostródzkiego, poinformowała o organizowanej akcji badań  mammograficznych. Zachęciła do skorzystania z niniejszej akcji.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady LVIII Sesji Rady Gminy udzielając głosu radnemu W. Płotka.


W. Płotka powiedział, że będzie głosował przeciwko zmianom w budżecie. Był taki moment, że większość radnych było tego samego zdania co ja. Jeszcze raz trzeba głosować ten mój wniosek o wykreślenie dla przedyskutowania właśnie sprawy nadal, bo jest to nieprawdziwe, może niektórzy uwierzyli ale wielu kolegów radnych, zarzucam że okłamują wyborców bo to jest nieprawda. Jeszcze jedno ja mówię o problemach a wy o mojej chacie, postawcie się w mojej sytuacji Pan Roman, Pan Jan ktokolwiek inny ja o tym nigdy nie mówiłem i to żeby było na właściwym poziomie zrozumiane ale akurat jestem, brak chyba jest Pana Kasprowicza bo nie widzę, drugi który w dziedzinie ochrony środowiska ma jakieś przygotowanie inżynierskie i to jest moralny obowiązek śledzenia tego. Wiem co robię i dlatego nie mogę sobie odpuścić bo inaczej bym zgrzeszył, wiem że to jest szkodliwe i ten wniosek zgłosiłem więc nie czepiajcie się personaliów bo na tym stracicie wy, to o was świadczy nie o mnie. Jestem jaki jestem ale problemy są.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek radnego W. Płotki, dotyczący wykreślenia z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. z załączniku nr 3 poz. nr 8 zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kroplewo, Brzydowo, Rudno, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Nastajki, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy”.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda  liczący 15 radnych, obecnych było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych,
-	„za”  wnioskiem oddano – 1 głosów,
-	„przeciw”  - 11 głosów
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy większością głosów odrzuciła zgłoszony wniosek radnego Wacława Płotki.
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. a następnie poddał pod głosowanie .

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda  liczący 15 radnych, obecnych było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych,
-	„za”  podjęciem uchwały oddano – 11 głosów,
-	„przeciw”  - 1 głos,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr LVIII/230/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. - stanowi załącznik nr 4 do protokółu.


Ad.  5
Realizując punkt piąty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

W wyniku głosowania:

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

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

Uchwała  Nr LVIII/231/06 w sprawie  poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 5  do protokółu.

Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych (Kraplewo, Kątno) odczytał Przewodniczący Rady.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.


W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych. 
-   „za podjęciem uchwały oddano – 11 głosów
-	„przeciw” –  0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVIII/232/06w sprawie uchwalenia planów gospodarczych (Kraplewo, Kątno) -stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
  
Ad. 7
Realizując punkt siódmy porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

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 obecnych na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 11 głosów
-	„przeciw” – 1 głos,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała  Nr LVI/233/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej -stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad. 8
Wolne wnioski i informacje.

Radny W. Płotka teraz zgłoszę wniosek formalny, proszę żeby mi nie przerywano.

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed końcem kadencji, tj. w terminie do dnia 27 sierpnia br.

W. Płotka dalej zgłoszę wniosek formalny co do ul. Polnej jednak na początek wprowadzenie. Chodziło o zdjęcie z budżetu na rok 2004 ul. Polnej, postulowałem nadal więcej.

Przewodniczący Rady drugi raz Pan to samo mówi.
W. Płotka, kiedy było zdejmowane zadanie Pan Wójt zorganizował przy tej napiętej sytuacji wizję lokalną zimą. Jechaliśmy na chodnik, do Lipowa i na Polną. Ja prosiłem żebyśmy jechali Polna do Bukowej i dalej. Jedno auto nie pojechało bo bali się, że nie przejedziemy przez zaspy, ale ten mikrobus w którym ja byłem jechał. I postulowałem jest to w kierunku obwodnicy, gdyby przy figurce coś się zdarzyło droga powiatowa, to na prawdę ... historia. Mimo spięcia walka idzie cały czas wśród radnych to widać. Ten postulat po zdjęciu znam jest faktura 1/26, wiem kto projektował Pan Mirosław Piotrowski z Olsztyna z uwzględnieniem instalacji gazowej, jezdnia jest wąska ale spokojnie dwa auta żeby się minęły można będzie najechać na ten najazdowy krawężnik. Jest projekt aż do ul. Bukowej, stąd duża większa kwota. Jest ona na ok. 900tyś jest rozbite na etapy mechanizm znam. I żeby nie było napięć o szczegóły nie pytałem, ewentualnie jak idzie mówiono dobrze więc dobrze. Ze względu na to co było na zebraniu wiejskim, a Panie Wójcie ja na prawdę wiem co było na zebraniu wiejskim było ok. 20 osób. W protokóle z zebrania już były pytania o ceny czemu tak dużo no bo tej informacji nie było również w protokóle. Tyle tytułem wprowadzenia, w tym roku na pracę nad projektem jest przeznaczone 7tyś.
Jeżeli tutaj odezwą się głosy przeciwne jakie by nie były to przepraszam tutaj będę konsekwentnie walczył, tam była tylko taka próbka.
Składam wniosek, aby do następnej sesji niech będzie we wrześniu o szacunkowy kosztorys inwestorski na tę inwestycję. Dlaczego uzasadnienie krótkie ponieważ przy przetargu na chodnik wstawiliście za 60tyś. kilka dni przed przetargiem pytałem ile to jest, tak mówiono 60 tyś. po przetargu wyszło 255 tyś. czyli ponad 400% drożej. Ja tylko przypominam jaki jest mechanizm. 

Radny R. Ślusarczyk, nie przypominam sobie żeby kosztorys na chodnik wynosił 60 tyś a po wykonaniu 250tyś. Wydaje mi się, że jest tu jakieś nieporozumienie. Przetarg wynika z dokumentacji a nie z jakieś Pańskiego widzenia. Ja zrozumiałem że 60 tyś miał kosztować a po zrobieniu 250 tyś. z czego to wynika.
Wacław Płotka, sprawa jest spolegliwa Panie Przewodniczący, jest to szef komisji on wnioskował o zdjęcie też później w efekcie zaczęło się od chodnika.

Przewodniczący Rady, czemu Pan z założenia wychodzi, że tu ataki miały jakieś być.
W. Płotka, a czy dzisiaj nie było, czy Pan mnie nie atakował. Panie daj mi Pan czytać i będzie spokojnie.

W. Płotka odczytał swoje pismo, które.........................................
Przetarg wybrano na kwotę 255tyś i dalej zaczęła się ta zabawa. Ja nie podejrzewam Pana o aż taki wielki stan, żeby Pan nie pamiętał, natomiast jest to kolejny raz zła wola. Proszę więcej takich pytań nie zadawać, bo można napisać to gdzie indziej i inaczej to zrobić. Niechże Pan Śluarczyk odpuści. Myślę, że wystarczy gadania wniosek prosty o szacunkowy koszt inwestorski, nic nie ma tutaj konfliktów.  

Radny R. Ślusarczyk, początek zadania zawsze jest mały a końcówka duża.
W. Płotka, proszę Pana Pan na prawdę powinien iść do lekarz ale nie wiem jakiego. To był koszt na dokumentacje.
R. Ślusarczyk teraz na Polna wprowadza się 7 tyś. i o czym....
W. Płotka, nie na Polną 7 tyś proszę Pana jest zupełnie inaczej. W takim składzie przepraszam powiem Panu to nie na poglądach lewy, prawy tj. właśnie komuna. A Pan za to odpowiada i Pan rozprowadza to chamstwo. Wniosek jest.

Przewodniczący Rady, trochę szacunku wolne wnioski można składać będą zapisane w protokóle. 

Radny Jerzy Skolmowski prosił o opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową do miejscowości Gierłoż.

Wójt Gminy Ostróda, krótko chcę się ustosunkować, ponieważ dzisiaj mamy wyjazd do Olsztyna  ponieważ mamy podpisanie umowy z bankami na zadanie w Klonowie.
Następnie Pan Wójt powiedział, że dla radnych została przekazana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za okres I półrocza 2006. Proszę o zapoznanie.
W dalszej części Pan Wójt powiedział, że do dzisiejszej dyskusji to ma taką świadomość że coraz bliżej wyborów będziemy mieli coraz więcej postulatów ale chyba chodzi o to żeby do końca kadencji zachować godność osobista i godność samorządu. Żebyśmy nie tworzyli niesmaku dobrze wykonanej roboty w terenie. Kadencja mija zasługa jest i radnych i moja i pracowników urzędu, z czystym sumieniem można sobie pogratulować. 
Wnioski Pan radny złożył powoli będzie się konstruowało budżet na 2007 i to trzeba zaliczyć na rok następny. Trzeba odróżnić kwestie  planowania budżetu całkowicie nieraz bez podstaw dokumentacyjnych. Pamiętam chodnik w Kajkowie był kiedy był pierwszym etapem żeby w ogóle zadanie zaistniało. Zadanie było bardzo ważne dla Kajkowa on jest droższy od ul. Kajki prawie 1,5km. Trzeba to odróżnić jest zadanie i pierwszą cyfrę trzeba pokazać. Pan radny mówi żeby wszyscy mieli jasność rozpoczęcia zadania kosztorysowo na ul. Polnej. W zasadzie nie trzeba wniosku składać bo jest dokumentacja jest kosztorys i ona jest do wglądu. Jest wpisane 900tyś jako też projektowy zakres i tam jest dużo więcej. Jak poprowadzić to zadanie pokażą uwarunkowania unijne, te 7tyś. wystarczy na opracowanie wniosku wstępnego tylko że nie ma zaproszenia, liczymy na rezerwy. W 2007-2013 to mamy gotową dokumentację, albo całość albo cząstkową jest problem z odwodnieniem. 
Zamówienia publiczne do 30 tyś można się też posługiwać trybem bez przetargu, natomiast wszystko reszta są zamówienia publiczne. My organizowaliśmy dwa szkolenia zapraszaliśmy radnych, wiem że nie zawsze każdy ma czas ale gdyby tak poczytać ustawę  o zamówieniach publicznych to pierwsza kwestia to określenie kosztu szacunkowego. Dużym ryzykiem jest występowanie z przetargiem gdzie koszt pokazuje nam 1mln zł a my mamy 900tyś. oferent może mieć pretensje. Wszystko jest jawne w biuletynie a dziś do dokumentacji każdy ma prawo wglądu kogo to interesuje a radnych interesuje szczególnie tych którzy w danym rejonie działają Pan Wacław Płotka wykazał dużą wiedzę bo zapoznał się z projektem. Rada przyjęła to zadanie to jest najważniejsze, tylko czekamy na dofinansowanie. Podobna sytuacja jest w Gierłoży zadanie jest blisko w rezerwie, chciałoby się żeby Marszałek wskazał zadanie z rezerwy i juz w tym roku moglibyśmy kontynuować. Czas gorący ale zachowajmy ta godność samorządową.  
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad. 9
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LVIII Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11.50.
Na tym protokół zakończono
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