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PROTOKÓŁ  nr LIX/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 7 września  2006r.w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie 


	Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył pięćdziesiątą dziewiątą  sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, sołtysów i zaproszonych gości oświadczył, iż z godnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11  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 LIX Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od nr LIX/234/06 do nr LIX/236/06

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad LIX 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 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programów gospodarczych.
	Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Samborowie i nadania mu statutu.
	Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad. 


Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.



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

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół nr LVIII/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.

Omawiając projekt uchwały w sprawie zmian w budżetu gminy na 2006r. Pan Wójt powiedział o najistotniejszych zmianach:
- rozliczenie karosażu samochodu OSP w Reszkach, Uzyskaliśmy dotacje 60 tyś i oszczędność wynosi 17 tyś, z czego 10 tyś proponuje się przeznaczyć na remizę OSP w Ornowie, zaś 7 tyś. pozostawić w Dziale Straże Pożarne.
- druga kwestia tyczy się złożonego projektu w ramach odnowa wsi. Przyjęte jest do projektu budżetu zadanie „Prace rekreacyjno sportowe Kraplewo I etap. Cały projekt jest złożony na kwotę 200tyś.
- dochodzi modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programów gospodarczych są tu opracowane lepiej graficznie plany Samborowa i Grabinka po to, aby można było jeszcze lepiej rywalizować w zdobywaniu tych środków unijnych.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Samborowie i nadania mu Statutu, tj. sprawa która była dyskutowana wielokrotnie i koncepcja praktycznie już funkcjonuje. Przedszkole zostało przeniesione do szkoły. Pomieszczenia są przyjęte przez sanepid, jest to duża oszczędność gdyż sanepid nałożył nam takie warunki, które nie moglibyśmy spełnić bo trzeba byłoby przebudować cały budynek. Druga sprawa to eksploatacja bieżąca, wiadomo pod jednym dachem przy jednej stołówce przy nakładaniu się kwestii obsługi technicznej, organizacyjnie też jest dobrze bo po spotkaniach z rodzicami  nawet są zadowoleni bo w jednym kierunki zmierzają dzieci starsze i młodsze. Myślę, że po podjęciu tych uchwał w przyszłym roku zarządzanie można by ujednolicić już w jednym budynku.
Przedszkole planuje się przeznaczyć na mieszkania z propozycja mieszkań przyległych do szkoły, tak żeby mogli mieć je na własność taka propozycja będzie dla nich w pierwszej kolejności złożona.
 
W czasie przekazywanego przez Wójta sprawozdania na salę obrad przybył radny Wacław Płotka. Aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych.


Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na komisjach, następnie odczytał projekt.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda  liczący 15 radnych, obecnych było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych,
-	 „za”  podjęciem uchwały oddano – 10 głosów,
-	„przeciw”  - 1 głos,
-	„wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr LIX/234/06 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 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programów gospodarczych.

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

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

Uchwała  Nr LIX/235/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 września 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programów gospodarczych - stanowi załącznik nr 5  do protokółu.

Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Samborowie i nadania mu statutu.

W dyskusji głos zabrali:

Radny W. Płotka- chcę zabrać głos przed głosowaniem w tej sprawie i Pan powinien się tego spodziewać i dlatego szybko podniosłem rękę bo Pan juz zaczął czytać. Otóż nie mogę tego nie powiedzieć bo bym złamał swoje zasady i swoje sumienie, niezależnie od tego jaką przewagą mnie przegłosujecie, ale to powinno być zawarte w protokole. Bo jest to sprawa bardzo ważna Pan sam to określił, że jest to poligon doświadczalny przynajmniej dla Pana, no oryginalne. Pan jest pedagog? Natomiast zdążyłem wejść bo tak z podróży Pan Wójt  oryginalnie też to uzasadnił, żeby nie pomylić się to zdążyłem zapisać, że sprawa była omawiana wielokrotnie. Z moim udziałem raz była dyskutowana, parę dni temu na spotkaniu trzech komisji, żadnych dyskusji wcześniej nie słyszałem. Owszem były dyskusje w ubiegłym roku w zimie kiedy jeździliśmy po przedszkolach i szło to w jak najlepszym kierunku. To przedszkole spełniało bardzo wiele kryteriów, najlepsze od strony wychowawczej szczególnie dla małych dzieci, to w Samborowie. Poza Pietrzwałdem, które jest lepiej zadbane tutaj wystarczyło wymienić eternit na dachu i zadbać. I to było wydzielone w takiej enklawie, żywopłoty wysokie, pamiętam dyskusje i żeby to była pierwsza dyskusja jeśli wezmę pod uwagę trzy komisje. I tam mówiło się o zupełnie innym podejściu, tj. po pierwsze. Więcej nie było. Wielokrotnie dyskutowane? Było, ale w waszym gronie grupy trzymającej władze, tj. skrót myślowy, ale proszę przyjąć to dosłownie, no tak to robiliście, beze mnie, trudno. Mimo, że jednoosobowa opozycja, ale zawsze możecie ją przegłosować bez uciekania się czy do podstępu, czy do nieprawdy. Tego jest za dużo pod koniec kadencji, trzeba to powiedzieć jasno i to za każdym razem, tj. po pierwsze.  
Pan Wójt był uprzejmy powiedzieć, żebym nie przekłamał,  że praktycznie już funkcjonuje, tak dosłownie Pan Wójt mówi, czyli faktycznie już funkcjonuje coś co jest faktem dokonanym bez uchwały Rady Gminy, dokonujecie nawet bez uchwały Rady.  „Poligon” Pan Przewodniczący uruchomił wcześniej zanim Pan zaczął czytać uchwałę. Dalej Pan Wójt mówi tak, parę dosłownie słów ominąłem bo to jest w kontekście, o którym Pan mówił że jest to dobrze Pan uzasadniał ten poligon, który już funkcjonuje. Poligon tj. sformułowanie Pana Nowakowskiego, dobrze to jest, Pan uzasadnia swoimi słowami w porządku Pan wie co Pan powiedział, bo dzieci małe i duże idą w jednym kierunku. Oczywiście Panie Wójcie Pan miał na myśli topografię, że idą do jednego budynku i dlatego zabieram głos. Ponieważ dopóki nie było nacisków czysto finansowych i tylko i wyłącznie z powodów niepoważnej polityki masowej gdzie najdroższe inwestycje najważniejsze w sensie istoty, tj. dzieci i wychowanie robi się na tym oszczędności bardzo głupie w naszym kraju. Są takie środowiska dość liczne w naszym kraju, szczególnie przy władzy. Zmieniono to pod naciskiem, ale wiecie dobrze że była taka zasada niezależnie jaka większość kiedy i co przegłosowała, że nie można było gimnazjum łączyć ze szkoła podstawową. W gimnazjum są już dzieci tak wyrośnięte w sensie fizycznym i zagraża to nie będę opowiadał szczegółów bo je znam doskonale z ustawy tej nowej. Po prostu za szybko dzieci stykają się z narkotykami. W Samborowie rzeczywiście już od przedszkola będzie ten poligon doświadczalny. To lepiej okupant by nie wymyślił, żeby demoralizować dzieci już od początku i będziemy przez pokolenia z tego wychodzić. To jest ten modelowy element w skali kraju i dlatego trzeba o tym powiedzieć. Pan Nowakowski jako szef rady był uprzejmy  powiedzieć na tych trzech komisjach, że problem rozwiązał się sam bo zmarła dyrektorka. Tak zrozumiałem.

Przewodniczący Rady wyraził swoje niezadowolenie z tej wypowiedzi.

Radny W. Płotka, proszę Pana tak zrozumiałem z Pana wypowiedzi i proszę dać mi się wypowiedzieć a później Pan się ustosunkuje. Więc niech Pan słucha, żeby Pan później potrafił zabrać głos do rzeczy, bo potrafi Pan mieszać celowo.

Przewodniczący Rady, ale...

Radny W. Płotka, czy Pan zrozumiał, Pan ma prowadzić a nie bełkotać aż ja skończę. To znaczy, że jak się Panu nie podoba to Pan robi swoje.

Radny R. Ślusarczyk powiedział, żeby Pan Przewodniczący odebrał  głos Panu Płotce.

W. Płotka, proszę mi włączyć.

Przewodniczący Rady, jest włączony.

W. Płotka, więc proszę Pana, użyłem Pańskiej metody nie podoba się to Pan przekrzykuje i koledzy są zadowoleni bo w ramach grupy integracyjnej żeście obgadali. Ja nie wiem, ale tak zrozumiałem. A teraz swoje wejście reguluje Pan mikrofonem. To nie jest demokratyczne, ponieważ ja mówię na temat. Mówię jak zrozumiałem Pańską wypowiedź a później Pan się wytłumaczy. To jest Pańskim obowiązkiem a nie mi teraz przerywać. Przedszkolaki lepiej się zachowują a nie Pan jako szef rady, przypominam niech się Pan zdyscyplinuje jako szef rady.

Przewodniczący Rady, zdyscyplinować to ja ....

W. Płotka proszę Pana, niech Pan prowadzi i nie gada! Jasne!!?

Przewodniczący Rady, mów Pan spokojnie.

W. Płotka, proszę prowadzić spokojnie, właśnie. Szanowny Panie Przewodniczący.

Radny R. Ślusarczyk, niech postawi wniosek.

W. Płotka, tak jest czerwona kartkę. Momencik moja rzecz co ja.... Proszę najpierw wysłuchać to co ja chcę powiedzieć. Pan musi tego wysłuchać chyba że macie cofnięcie o 50 lat gdzie był stalinizm. Panie Ślusarczyk, bo Pan taki jesteś. Jasne, więc proszę Państwa rzeczywiście to jest taki model i taki „poligon”. Jeżeli chcecie koledze radnemu, ja powiem teraz w waszym stylu, napędzić pensjonariuszy do więzienia to rzeczywiści w Samborowie dyrektor będzie miał klientów. I to jest zbrodnia na wychowaniu, ten Pański „poligon”!.

Przewodniczący Rady, przepraszam, bo to już jest nie na temat.

W. Płotka, teraz jest na temat, ponieważ.

R. Nowakowski, nie na temat.

W. Płotka powiedziałem skrótowo a Pan mi przerywa.

R. Nowakowski, nie będzie skrótów. 

W. Płotka na temat tego „poligonu” jest to złośliwie ale prawdziwe. To jest wasza metoda, dziękuje bardzo. A wniosek oczywiście krótki jestem przeciwny i wiem, że przegłosujecie więc nie zabieram czasu.

Przewodniczący rady, więc o co chodzi.

W. Płotka, będę głosował przeciw i chcę żeby było to zaprotokołowane. Pański sposób przerywania również, bo jest mi to potrzebne.

Przewodniczący Rady, dziękuję Panu za głos.

Sołtys Starych Jabłonek A. Mielańczuk, Panie Przewodniczący ja jestem najstarszy wiekiem

W. Płotka, ale Pan nie jest radnym...

Przewodniczący Rady poprosił, ale przepraszam bardzo, nie Pan tu prowadzi.

Pan A. Mielańczuk, Pan Płotka ciągle tylko ferment sieje. Niech Pan na sesjach rozmawia o konkretnych sprawach, a nie my będziemy przyjeżdżać wtedy, kiedy zboże na polach. 

R. Nowakowski upomniał Pana Płotkę, aby nie przerywał. Dodał, że sesję prowadzi on i prosi żeby wysłuchać.

Z sali narad nadal było słychać głosy sołtysów, że nie przyjeżdżają na sesje po to, żeby słuchać wypowiedzi tylko Pana Płotki. Pan Płotka jest nienormalny. 

Radny R. Ślusarczyk, tak jest.

W. Płotka, normalny człowiek wysłucha nawet idiotę, przez szacunek do drugiego człowieka.   Proszę bardzo prowadź Pan dalej.

Wójt Gminy Ostróda, szanowni koledzy radni nie chcę polemizować, natomiast chcę podać parę faktów, o których radni byli poinformowani natomiast jest tutaj szersze gremium. Nic nie podejmuje się szczególnie w kwestii oświatowej ani pochopnie ani też bez odpowiedniej procedury, tj. po prostu niemożliwe. Wiadomo, że dobro młodzieży, uczniów jest najważniejszą rzeczą i wiemy jakie pieniądze samorząd przeznacza rok rocznie już od wielu lat. Wiadomo, też jak odnieśliśmy się jako samorząd do reformy, która bardzo trudna jest na terenie obszarów wiejskich. Praktycznie tych likwidacji u nas nie było, to świadczy o tym, że w samorządzie gminy Ostróda, gdzie dookoła szkoły bardzo mocno zostały polikwidowane na prawdę próbujemy utrzymać wszystko to co jest możliwe pod względem ilości uczniów. Jedyny taki czynnik, który daje do myślenia to jest demografia, tj. to, że niektóre placówki mogą być w perspektywie gdzieś tam puste i tych uczniów będzie zbyt mało. 
W tej kwestii jeżeli chodzi o procedurę przygotowania utworzenia zespołu szkół w Samborowie ja odbyłem szereg spotkań i szereg opinii na ten temat uzyskałem. Pani Kurator, która tutaj była a której bardzo zależy na dobru uczniów i prawidłowym procesie kształcenia i to widać z opinii nie tylko w prasie ale i w mediach telewizyjnych, po prostu wyraziła zgodę na utworzenie tego zespołu. Po analizie, po zabezpieczeniu funkcji też pełnej dydaktycznej drugą taką jednostką, która nic nie pominie to jest Sanepid, to musi być zabezpieczenie wymogów wszelkich dla przedszkolaków. Trzecia kwestią, którą mieliśmy to były spotkania z dyrektorami tych placówek, zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum jak i przedszkola. Dyrektorów, którzy są odpowiedzialni, którzy wnoszą swoje wszystkie uwagi gdyby cokolwiek było nie tak.  Spróbujmy teraz w każdym innym przedszkolu podyskutować o różnych kwestiach, to pierwszym strażnikiem dobra dzieci jest dyrektor i śmiało te sprawy pokazuje. No i oczywiście opinie Rad Pedagogicznych, żeby to się nie zamykało, bo to jest cała procedura. Tutaj Rada nie podchodziłaby do tematu, gdyby tej procedury nie były prowadzone wcześniej. Opinie tych Rad są pozytywne, natomiast nie ma formalnie Zespołu Szkół w Samborowie, to jest tylko perspektywa. Jest dyrektor gimnazjum, jest dyrektor szkoły podstawowej, jest dyrektor przedszkola, na dzień dzisiejszy. To co jest faktem to jest to, że faktycznie zlokalizowane jest przedszkole w budynku szkolnym.

W. Płotka, i o to mi chodziło.

Wójt, tak i nie ma zespołu. Dzisiaj decyzje są podejmowane po tej całej procedurze, którą tutaj  oczywiście i tej wiedzy, którą ja posiadam i panowie radni po komisjach również. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego faktu, że na prawdę apogeum niżu demograficznego w placówkach oświatowych gminy Ostróda jest dopiero przed nami. Bo gdyby nie było wolnych pomieszczeń w Samborowie w szkole, to nie byłoby w ogóle mowy o przeniesieniu. Te pomieszczenia są wolne i nie z jakiejś przyczyny, że zawsze były tylko z tej przyczyny, że spadła liczba młodzieży, uczniów. Chcę uspokoić wszystkich obecnych, że nie jest to robione at-chop, tylko z długim przemyśleniem i z radzeniem się od najwyższego organu opinii jaki nas obliguje a mianowicie od Kuratorium. Pani Kurator po prostu to przeanalizowała i taka zgodę na dzień dzisiejszy wyraziła. Dziękuję.

W. Płotka, proszę mi pozwolić, żeby był porządek Panie Nowakowski, uzupełnić. Tak?

Przewodniczący Rady, bardzo proszę, ale w miarę treściwie.

W. Płotka, proszę Pana to już jest mój kłopot i niech Pan....

R. Nowakowski, nie, nie 

W. Płotka, prowadzi ... więc Panie Wójcie cała idea mego wystąpienia dotyczy lokalizacji i to Pan miał na myśli, ja przecież nie chciałem do Pana złośliwie tych słów użyć, ale był to skrót myślowy. Topograficznie one już są w jednym, tego to tyczyło. To co Pan mówił zawarte było w mojej wypowiedzi zanim mi zaczęli koledzy z Panem Przewodniczącym przerywać. Otóż Pani Kurator, gdyby nawet miała takie zdanie jak ja, nie chcę powiedzieć gdybym to ja był Kuratorem bo ja bym nie chciał być Kuratorem, to nie mój zawód, ale nie mogła dać innej decyzji bo prawo teraz zezwala na takie rzeczy i ja to mówiłem w skrócie jasno i tutaj się zgadzamy, no to chciałem przede wszystkim uzupełnić, że to właśnie o tą topografię chodzi. To co Pan powiedział. Apogeum niżu, ono minie i będą o wiele większe koszty, a te liczby dzieci, które u nas uważane są za małe, w takim starym europejskim kraju jak Francja uważane są za duże na wsi. To mogę udowodnić, ale w tej chwili nie mam materiałów. To a pro po wyjaśnień Pana Wójta, tak samo myślimy, chodzi o lokalizację i to była moja idea. I tak z wyjątkiem dzisiejszej dyskusji i na trzech komisjach kilka dni temu, tylko wtedy wcześniej ja nie uczestniczyłem, w tym nie dlatego żebym nie chciał, ale po prostu nie było to przy mnie. I to jest tyle tytułem uzupełnienia. Dziękuję.

Radny Leszek Kwiatkowski, w kwestii uzupełnienia, ponieważ sprawa dotyczy Samborowa a ja reprezentuję tę miejscowość, mogę powiedzieć tylko tyle że ta decyzja jeśli będzie podjęta a mam nadzieję, że będzie jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców Samborowa i jest zgodna z oczekiwaniami rodziców tych dzieci, które do przedszkola oddali. To mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością.

Radny W. Kosek, jeśli chodzi o tworzenie Zespołu Szkół w Samborowie to uważam to za słuszne i z biegiem czasu, myślę że taki sam Zespół Szkół powstanie w Szyldaku. Tylko trzeba dobudować stołówkę, jadalnię. Powinno być Gimnazjum w Szyldaku i nie potrzebnie jest pobudowana szkoła w Durągu.

Radny W. Płotka, mam krótkie pytanie do Pana Kwiatkowskiego. Pan jako radny powinien wiedzieć, ja też mogę powiedzieć że mam zgodę mieszkańców, bo nawet często wiem lepiej ilu się opowie za jakąś ideą we wsi niż zebranie wiejskie gdzie przychodzą, tylko powiem wprost zwolennicy partii PSL w mojej wiosce i ja tych argumentów nie używam. Więc pytanie czy było referendum, no iluś się opowiedziało ma podobny pogląd, albo mówiąc Panu nie chce się narazić. To nie jest argument Pan powinien inaczej myśleć.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.

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 LIX/236/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Samborowie i nadania mu statutu -stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
  
Ad. 7
Wolne wnioski i informacje.

Radny W. Kosek powiedział, że źle będzie jeśli będziemy likwidowali małe szkoły.
Wójt Gminy Ostróda poinformował a tym samym zaprosił na Dożynki Gminne, które odbędą się dnia 16 września 2006r. w Grabinku.
Przewodniczący Rady również zaprosił wszystkich na tegoroczne dożynki jako radny i mieszkaniec wsi Grabinek.
 
Ad. 9
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LIX Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 10.50.

Na tym protokół zakończono.

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



