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


	Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył sześćdziesiątą 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 LX Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od nr LX/237/06 do nr LX/241/06

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad LX 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
	Projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.
	Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ostróda odrębnego obwodu głosowania.
	Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad. 


Wójt Gminy Ostróda wnioskował o wprowadzenie zmian w porządku obrad LX Sesji Rady Gminy, tj. o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez Wójta Gminy Ostróda.
Pan Wójt poinformował, że jutro będę z Zarządem Związku negocjował warunki umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania budowy ZUOK w Rudnie. Jednym z warunków zabezpieczenia wekslowego jest hipoteka na działki objęte tą inwestycją w Rudnie. Właścicielem gruntów jest gmina Ostróda jesteśmy w trakcie ustalania protokołu z notariuszem i wyznaczenia terminu sprzedaży więc w tym momencie nie zdążymy sprzedać. My jako udziałowiec Związku Narodowy Fundusz dopuścił taką możliwość, że gmina może tą hipotekę ustanowić. Wykonawcą jest Wójt i dlatego właśnie potrzebna jest stosowne upoważnienie od Rady Gminy.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie, aby po pkt. 7 wprowadzić pkt 8 w brzmieniu:  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez Wójta Gminy Ostróda”.
Poinformował, że pozostałe pkt przyjmują numery 9 i 10.

W wyniku głosowania: 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na Sesji było 12 radnych,
głosowało 11 radnych,
-	„za” wprowadzeniem zmian do porządku obrad oddano – 11 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 1 głos.
Rada Gminy większością głosów przyjęła zmiany do porządku obrad, wprowadzając po pkt 7 pkt 8 w brzmieniu: „8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez Wójta Gminy Ostróda”.

Nowo przyjęty porządek obrad LX sesji Rady Gminy Ostróda 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ostróda odrębnego obwodu głosowania.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez Wójta Gminy Ostróda.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad. 

Ad. 2.
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że protokół Nr LIX/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 12 radnych,
głosowało 12 radnych,
-	„za” przyjęciem protokółu oddano – 12 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół nr LIX/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 poinformował, że dziś zapowiedział swoją obecność dyrektor firmy AcusConsulting Pan Jan Antochowski i będzie zachęcał do skorzystania ze szkoleń, które maja mieć miejsce na terenie gminy Ostróda są to szkolenia typu kelner, stolarz, parkieciarz.
Następnie omówił przygotowane projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

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

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr LX/237/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. - stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

W chwili obecnej przybył radny Wacław Płotka aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych.

Ad.  5
Realizując punkt piąty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uwag do projektu nie zgłoszono.



W wyniku głosowania:

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 
13 radnych.		
-	-„za” podjęciem uchwały oddano – 10 głosów,
-	„przeciw” – 1 głos,
-	„wstrzymujących się” – 2 głosów. 

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

Uchwała  Nr LX/238/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - stanowi załącznik nr 5  do protokółu.

Ad. 6
W punkcie szóstym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda 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 zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LX/239/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 października 2006r. w sprawie opłaty administracyjnej -stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
  
Ad. 7
Realizując punkt siódmy porządku obrad dotyczący utworzenia na obszarze Gminy Ostróda odrębnego obwodu głosowania Przewodniczący Rady powiedział, że co do tego projektu wiadome jest, gdyż Pan Wójt wyjaśniał, w którym miejscu ma być ten obwód utworzony, w związku z tym jeżeli pozwolicie przeczytam projekt uchwały.

Radny Wacław Płotka, chciałbym wyjaśnić ponieważ nie słyszałem, dziś poniekąd tylko moja wina bo..

Przewodniczący Rady, no ale to wiadomo.

W. Płotka, no wiadomo, informacja, że o 9.00, gdzie człowiek wcześniej cały kalendarz ma ustalony nie. Więc to tak Panu się usprawiedliwiam, ale ta informacja, która jest w załączeniu ona mi nie wystarcza. Ja nie rozumiem dlaczego tam ten obwód jest potrzebny. Tam jest obwód więc takie mnożenie co podejrzewam, zdaje mi się...

Przewodniczący Rady proszę pracownika ...

W. Płotka, ale to przepraszam bardzo...

Przewodniczący Rady, nie no będzie wyjaśnione.

W. Płotka, ja bym chciał wyjaśnień ze strony Pana Wójta, bo pracownik wykonywał czyjąś wolę, to jest zupełnie inna kwestia.

Przewodniczący Rady, to nie wola, to nakaz jest.

Radca Prawny Marzenna Koziorowska powiedziała, że obowiązek wynika wprost z przepisu ordynacja wyborcza. Istnieje obowiązek utworzenia takiego obwodu i nie ma tu możliwości, żadnej dowolności. Przepis mówi wyraźnie, że jeżeli 15 osób to wtedy trzeba utworzyć, czy Rada chce czy nie to musi utworzyć.

Przewodniczący Rady dodam, że tam zawsze była płynna liczba osób uprawnionych do głosowania, niemniej jednak kazano kategorycznie utworzyć ten obwód ponieważ jest większa liczba jak 15, jest ok. 40 osób i nie podlega dyskusji.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały.


W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych 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 LX/240/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 października 2006r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ostróda odrębnego obwodu głosowania -stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez Wójta Gminy Ostróda.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omawiany dlatego szybciej przed sesją się spotkaliśmy...

W. Płotka, no właśnie mnie nie było i ja bardzo proszę o informację jest to dla mnie bardzo ważna historia. Jestem bardzo zaskoczony, że wprowadza się to teraz zwłaszcza na koniec kadencji.

Sołtys Jan Ilnicki, niech radny przychodzi na 10.00, a nie....

W. Płotka, powiedziałem dlaczego nie byłem a Panie Sołtysie Pan niech nie przeszkadza radnemu, nie rób Pan wiecu.

Przewodniczący Rady, ale Panie Wacławie

W. Płotka, niech Pan zdyscyplinuje sołtysów a nie o swobodę zadawania pytań.

Przewodniczący Rady, proszę nie prowadzić polemiki z salą. Jeżeli Pan radny, który nie był pozwoli to ja przeczytam projekt i wtedy się do tego .....

Przewodniczący rady odczytał projekt niniejszej uchwały.
Po skończeniu czytania Pan Przewodniczący powiedział, w zasadzie jest tu wszystko powiedziane i teraz proszę jakie tu pytanie, o co tu chodzi.


W Płotka, proszę Pana to ja nie wiem o co tu chodzi.

Przewodniczący, nie no jest napisane.

W. Płotka niech Pan prowadzi i zdyscyplinuje tych z sali, bardzo Pana o to proszę. 

Przewodniczący, nie ma nic z sali.

W. Płotka, jak to nie śmiechy, chichi.

Przewodniczący Rady, bez komentarzy, konkretnie proszę o pytanie.

W. Płotka, musi być komentarz bo jest taka reakcja.

Przewodniczący Rady, proszę o pytanie.

W. Płotka, pierwsze pytanie proste, ja nawet nie wiem do tej pory co to jest za posesja, co to jest za nieruchomość, to jest pierwsze. Niezależnie od tego co ja o tym myślę. Wiem tylko, że jest taka wola, żeby to ustanowić.

Przewodniczący rady, to jest cały problem, jeżeli się nie przychodzi na komisje, ale nie mniej jednak....

W. Płotka po co Pan to komentuje, widzi Pan, Pan mówi o sposobie a nie o problemie. Prowadź Pan!

Przewodniczący Rady przepraszam bardzo, też Pan powinien troszeczkę się zastanowić co Pan mówi.

W. Płotka, zastanowiłem się od dawna, wiem co mówię.

Przewodniczący Rady, wie Pan co? Bardzo proszę Pana Wójta o wyjaśnienie.

Wójt Gminy Ostróda, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie radny, to już trzecie tłumaczenie, wyjaśnianie tej kwestii. Historia jest znana poniekąd i radzie i gminie Ostróda. Ja może przybliżę sytuacje wcześniejszą. Wiadomo, ze gmina Ostróda postanowiła sprzedać działki w Rudnie, te które są zajęte obecnie pod składowisko odpadów komunalnych Związkowi Gmin „Czyste Środowisko”. Jesteśmy po udzieleniu bonifikaty ponad 90% na ten teren i praktycznie jesteśmy po ....

W chwili obecnej z sali obrad wyszedł radny W. Płotka.

Przewodniczący Rady, proszę kontynuować.

Wójt Gminy, myślę proszę Państwa, że ten obraz wyraźnie świadczy o ....

Przybył radny W. Płotka.

Wójt Gminy, wstrzymałem się Panie radny, żeby dwa razy nie powtarzać. 

W. Płotka, przepraszam.

Wójt kontynuując dalej powiedział,  jesteśmy po protokole uzgodnień i praktycznie uzgadniany jest akt notarialny z notariuszem o sprzedaż tych działek dla Związku Gmin „Czyste Środowisko”. W między czasie spinamy inżynierie finansową i Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyznała Związkowi dotacje w kwocie 1.500.000tys zł i pożyczkę 1.740.459zł. Oba źródła finansowania wymagają pokrycia. W jednym przypadku, tj. uchwała rady i weksel związku a w drugim przypadku zabezpieczenie hipoteczne na działkę, na której toczy się inwestycja. Działka ta jest wyceniona na kwotę 3.800.000zł a więc po udzieleniu bonifikaty dla związku jest to suma bardzo mała, chodzi nam oczywiście, żeby ta inwestycja była. Natomiast wycena bardzo dobrze tutaj pasuje NFOŚiGW  na zabezpieczenie pożyczki. Pożyczki my nie bierzemy, bierze związek, natomiast w tym momencie jesteśmy właścicielami i nie zdążymy przed podpisaniem umowy z narodowym funduszem przekazać tej działki w postaci sprzedaży dla związku. Dlatego też jako bezpośredni udziałowiec związku jako gmina, bo tez jest i tak, że jako całą inwestycję w imieniu związku może poprowadzić któraś z gmin możemy ustanowić tą hipotekę a sprzedając cały teren dla związku przekażemy ją łącznie z hipoteką na ustanowienie właśnie tego kredytu. Także nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa dla gminy, związek o tym doskonale wie, wczoraj miałem zarząd, jutro jadę do Warszawy, żeby przedstawić tą uchwałę zabezpieczającą po prostu pożyczkę. Oczywiście związek chce jak najszybciej kupić, żeby ta inwestycja toczyła się na jego terenie bo to jest zrozumiałe tak jak to było ustalone. Natomiast zależy nam bardzo na czasie, ponieważ zblokowanie porozumienia z Narodowym Funduszem może spowodować utratę dotacji z EkoFunduszu a to jest 9mln 250 tyś. Na prawdę jest to sytuacja przemyślana i tylko wymóg zewnętrzny powoduje wprowadzenie jej na bieżące a dzisiaj godzinę żeśmy na ten temat rozmawiali na komisji Rady. Dziękuję.

Przewodniczący rady, dziękuję Panu Wójtowi. Proszę Pan Płotka.

Radny W. Płotka, więc przede wszystkim do Pana Wójta jako szefa Związku Gmin „Czyste Środowisko”, stąd jest, że tak powiem to jest Pańska wola, że tą zgodę mamy wydać lub nie. Jestem i nie jestem zaskoczony, natomiast żeby nie być zaskoczonym jak juz wielokrotnie, przepraszam, że powiem ostre słowo bardzo spokojne, spolegliwe nie łacińskie niejednokrotnie używano wobec mnie w tej kadencji podstępu, żeby coś przeszło. Z nieruchomości pamiętam poligon itd. Montowało się do tego kilku kolegów, pracowników podaje przykład, że nie jest to moje za chwile uzasadnienie prośby, którą złożę jakieś bezpodstawne czy  podejrzenia wyrost, to jest doświadczenie ja za to dużo zapłaciłem, zdrowiem również ale po to jestem radnym.....i tu się zderzamy później na sesji. W związku 
z tym, że są dwa zasadnicze elementy proceduralnie sprawa jest bardzo prosta. To ludzie, którzy czynili to nie trzeba być w Warszawie nawet w Olsztynie można było przewidzieć nawet nie miesiąca rok temu i wcześniej, że taką czynność należy wykonać. To skłania mnie na prawdę do zwiększonej ostrożności, to jest końcówka kadencji z reguły takie rzeczy tego typu, tej rangi jeżeli jest jakieś lobby, będę mówił eufomizmami, że nie drażnić niektórych państwa, nie podniecać bez potrzeby to robi się w ostatnią sesję w końcówce że wspomnę miasto w którym jesteśmy basen ostatnia sesja.

Przewodniczący Rady, ale proszę na temat.
W. Płotka, przepraszam bardzo ale to jest na temat Panie Przewodniczący, tylko chcę Pana tez przekonać, że jestem ostrożny. Proszę Pana ja sobie poradzę z tym to będzie żebym miał czyste sumienie to doskonale Pan wie nie chcę żeby to wyszło dalej to jest również życzliwość dla Pana ale męska, niech Pan życzliwości nie traktuje jako słabość, bo później Pan będzie biedny, po co. No będzie Pan, bo później będzie się Pan tłumaczył i po co, tego unikam z reguły nie chodzę do prokuratorów nie straszę 

Przewodniczący Rady, każdy za siebie się tłumaczy.

W. Płotka, niech Pan nie komentuje teraz, to bym nie odpowiadał ja tylko Pana chcę uspokoić, niech Pan zapewni mi swobodę wypowiedzi to jest pański obowiązek święty w demokracji. Proszę Państwa to jest drugi czynnik, który mnie skłania żeby być tym bardziej ostrożnym.

W chwili obecnej kilku sołtysów wyszło, ktoś z sołtysów wyraził swoje niezadowolenie z wypowiedzi Pana Płotki.

W. Płotka dalej, dobrze tam sołtysi niech słuchają na razie. Ja mam 64 lata, daleko jechałem więc mogę być zmęczony...

Przewodniczący Rady, spóźni się Pan i w ogóle i...

W. Płotka, tak jest ale nie spóźniłem się na ten punkt i proszę mi pomóc. To jest kolejny punkt, że Pan coś kombinuje.

Przewodniczący Rady, na każdej sesji Pan się spóźnia.

W. Płotka, nie na każdej...

Przewodniczący Rady, na każdej ostatnio już.

W. Płotka, to nic radny może.

Przewodniczący Rady, nie, 
Z sali słychać śmiech.

Przewodniczący Rady, po to został radnym.

W. Płotka radny może najwyżej nie dostanie diety a i tak bym wiedział co zrobiliście i gdybym to brał do kampanii wyborczej to byłoby lepiej i byłby fakt dokonany czy Pan nie rozumnie tego. Ze względu na to Panie Przewodniczący, ponieważ Pan uderzył znowu w osobę we mnie a nie w problem, że wiedziałem że będzie wcześniej to spotkanie musiałem sobie zupełnie wszystko zmienić i to jest mój problem, akurat nie byłem tu na miejscu. 

Przewodniczący Rady ja rozumiem.

W. Płotka, ja nie jestem uwiązany Pan ma inne gospodarstwo inny warsztat pracy, niech Pan to uszanuje. Niech Pan podtrzymuje te śmiechy, bo zacznę mówić basem żebym był nie zagłuszany przez zagłuszaczy. Proszę Państwa sprawa jest bardzo poważna i Panie Wójcie to są elementy ja powiedziałem dlaczego, że z naszej Rady były takie przypadki hipoteka na tak duży obiekt i powiem teraz wyraźnie, sugeruje wręcz bardzo dużą możliwość ja nie mówię o korupcji ale nawet nie świadomie możemy zrobić w dobrej wierze my zwłaszcza radni jak nie znamy szczegółów rozwiązań i motywacji taki mechanizm, który będzie super aferą za parę lat. Dałem dlatego przykład tego basenu ostródzkiego, żebyśmy tego uniknęli, żeby Pan uniknął, dlatego ja to robię teraz a nie żeby komuś dokuczyć. Z tego względu mam prośbę do Pana Wójta, ale na prawdę męska prośba ja nie będę zakładał białych rękawiczek na prawdę i nie zakładam z reguły, to jest lepiej tylko należy to docenić. To nie wniosek lecz prośba i też jednocześnie za nim ja sformułuje jasno dla Panów, żeby koledzy radni jeśli mogą też to prześledzili i pomogli mi jeżeli znajdą swoje uzasadnienie, które mogą te moje czynniki które powodują moją ostrożność rozwiać to będę wdzięczny. Dlatego mam prośbę szczególnie do Pana Wójta bo od tego zależy czy będzie to aktualne czy od razu inaczej rozwiążemy, aby jednak tych parę dni co najmniej upłynęło no to powinno być. Wtedy jeżeli ja np. opowiem się przeciw powiem dlaczego, jeżeli nie no to będę i ja miał czyste sumienie Panowie też a może rzeczywiście się coś zatrzyma  i powiem jeszcze dlaczego. Wchodzi w sumie co do mechanizmu kapitał prywatny duży, prawda Panie Wójcie bo wejdzie ale związkowy nie nasz. Po ilus tam latach, pamiętacie państwo jak żeśmy we dwójkę się bili z radnym Panem Kasprowiczem, żeby obniżyć to do tej symbolicznej złotówki, bo zaangażowany jestem i nie przeszkadzam, ale wtedy też to było ważne, pomogło to, dlatego, ja też się gubię w tych mechanizmach może lepiej nawet od Pana Wójta w sensie inżynierskich pojęć bo mam ten dyplom z mojej szkoły. Więc proszę Pana znam te środowisko gdzieś tam daleko i mogę sobie te pewne rzeczy sprawdzić to jest mój sposób i albo to poprę albo będę przeciwny temu i jeśli będzie pośpiech to ja będę rozumiał, że rzeczywiście jest tutaj jakiś skok. Po tych trzydziestu latach ktoś to przejmie to mamy zakodowane w naszej strategii. I rzeczywiście tak się robi też, okrada kraj z naszej własności, dlatego ja nie żartuje o tym co mówię ja wiem co robię to nie tylko tutaj i z tego powodu mam taką prośbę do Pana niech Pan to zrobi niech będzie jakiś dystans czasowy do tego co najmniej tydzień albo dwa, no niech będzie co najmniej tydzień tym bardziej że było to tak z zaskoczenia ja założyłem, że jest coś ważnego wtedy, na pewno, no to z innych powodów nie mogłem być. Tyle do mojej prośby, co na to pan Wójt.

Przewodniczący rady dziękuję, proszę bardzo Pan Wójt.

Wójt Gminy Ostróda, bardzo doceniam dbałość Pana radnego o mienie komunalne i cały problem, bo faktycznie jest problem budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na terenie naszej gminy i w Rudnie w zasadzie ma historię taką jak związek czyli w zasadzie będzie chyba 11 lat w sumie i od 8 lat ja osobiście na bieżąco tym problemem się zajmuje jako Przewodniczący Zarządu Związku Gmin, od 6 lat praktycznie jest podjęta decyzja i jest moment jej finalizowania. Tutaj nie trudno jest przewidzieć kwestie własnościowe bo one zostały ustalone, bo przecież ustaliliśmy podjęta została uchwała wiemy za jaką cenę sprzedajemy cały teren dla związku gmin, bo ta inwestycja jest związkowa w oparciu o środki własne, w oparciu o dotacje EkoFunduszu, w oparciu o dotacje z NFOŚiGW z powiatowego, wojewódzkiego funduszu i pożyczki. Na etapie inwestycyjnym nie ma tutaj żadnego kapitału prywatnego jest to związek, czyli kilkukrotny samorząd tak to można powiedzieć jest 12 gmin, które obejmuje w ramach związku takie same prawo jak każdą gminę. Narodowy Fundusz, bo negocjacje trwają już prawie rok kiedy żeśmy zorientowali się, że nie możemy zaciągnąć większych pożyczek i kredytów jak 20% dochodów własnych w budżecie, zaczęliśmy zmianę konstrukcji całego źródła finansowania i prośba była do narodowego funduszu o pożyczkę o datację. Jest to wyjątek, bo NFOŚiGW nie udziela żadnej dotacji. Rada Nadzorcza 26 lipca podjęła taka decyzję i przyznała dotacje dla związku i od tego momentu trwają ciągłe karkołomne negocjacje po to, aby można było całą procedurę podpisania umów dopełnić. Ustanowienie hipoteki zabezpieczenie pożyczki poprzez działkę na której toczy się inwestycja jest również wyjątkiem dla narodowego funduszu. Oni tego nie prowadzą to jest wyjątek dla tej inwestycji dla tego związku, bo wszyscy mają świadomość że jeżeli jak najszybciej tego nie zepniemy to może dojść do zablokowania i rozłożenia się tej inwestycji mówiąc bardzo powszechnie i poza proceduralnie, bym tak powiedział. Także tu nie ma żadnego jakiegoś podtekstu, tutaj po prostu Gmina Ostróda będąc udziałowcem robi dla związku jeszcze jeden kolejny krok proceduralny, ukłon, tak obciążenie hipotetyczne dla kredytu, który będzie pobierał związek. Jeżeli związek tego kredytu nie podejmie to automatycznie jesteśmy zwolnieni z hipoteki, tylko wtedy tak hipoteka będzie obowiązywała jeżeli będzie zaciągnięty kredyt. Natomiast związek napiera, żeby to szybko kupić, kupi z każdą hipoteką, ponieważ tam są pieniądze związku i te w postaci dotacji, pożyczki i udziałów środków własnych. Chodzi tylko oto, żeby nie zablokować inwestycji, bo jeżeli nie porozumiemy się na dniach z NFOŚiGW, jeszcze raz podkreślam, że Ekofundusz zapowiedział wycofanie prawie 10.000.000 zł., to jest potężne, to jest potężna dotacja, nie tylko w ujęciu subregionalnym, ale wojewódzkim. Jest to przemyślane, jest to przeanalizowane, pani mecenas tutaj, tą uchwałę jak widzicie Państwo atestowała, pan kierownik jako pracownik merytoryczny też to potwierdza i nie ma tutaj żadnego zagrożenia dla gminy. W momencie kiedy jesteśmy właścicielami, a nie jesteśmy obciążeni kredytem bezpośrednio to jesteśmy takim samym udziałowcem jak każda inna gmina związku. Proporcje też są ustalone już dużo dużo wcześniej. Nie ma innej możliwości, bo inna możliwość to są już zmiany budżetu w 12 gminach i zabezpieczenie cząstkowe tej pożyczki w każdej gminie, to jest w takim czasie po prostu niemożliwe, niemożliwe, wiemy jaki mamy okres przedwyborczy, budżety są napięte dlatego moje zmagania tutaj blisko półroczne, proszenie, błaganie NFOŚiGW o dostosowanie się do naszej sytuacji o przyjęcie tej wyceny o podjęcie właśnie takiej formy zabezpieczenia, stąd jeszcze raz podkreślam jutro jadę do NFOŚiGW, jeżeli ja nie potwierdzę jutro tej ścieżki to praktycznie rzecz biorąc nie mam o czym tam rozmawiać i jest to też dzisiejsza uchwała upoważnia wójta do obciążenia hipoteką tej działki, ona nie wprowadza hipoteki na tą działkę, ona upoważnia wójta, dlatego te parę dni ja jestem do dyspozycji, możemy się spotykać z radnymi i dyskutować i na bieżąco mogę informować, nawet po wyjeździe z Warszawy możemy się spotkać całą komisją, mogę zdać relację z ustaleń z NFOŚiGW. Dlatego, jeszcze raz proszę radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo.

Wacław Płotka – To ja się ustosunkuje, bo muszę. Podyskutujmy. Szanowny Panie Wójcie, przede wszystkim takie punkty są istotne również na poziomie gminy. To, że Pani mgr podpisała, że inni urzędnicy to używam Pańskiego sformułowania to jest adekwatne, to nijak się ma do tego co mogło się dziać gdzieindziej, ale tu powiem to nie jest na naszym poziomie, tu najlepszy wie, że możemy to zrobić. Być może jest ktoś na terenie gminy, na terenie województwa, czy blisko, czy w związku, który wie o co chodzi. A o co może chodzić, jestem przekonany tym bardziej, że chodzi, tylko nie wiem na jaką skalę. Mam to doświadczenie, naprawdę i garb od tego, również tu w Ostródzie. Ja nie za długi wyleciałem z wodociągów, bo było 1.500.000 żywej gotówki w dwóch bankach, wszystko spłacone, projekty szły. Przypominam, zaczęło się z Ostródy, znam to środowisko lepiej niż niektórzy myślą. Być może jest ktoś tutaj Panie Marku taki, ja nie wiem. Ale jeżeli sam pan mówi, sama czynność jest taka prosta. Przecież w całym procesie, ja nie chodzę i nie pytam nikogo jak to jest daleko. Pewne daty, tu mnie spotyka i będzie to również moim udziałem w tym, więc nie będę obojętny czy jaką decyzję podejmiecie. Proszę Pana, mówi Pan, że od pół roku Pan myślał, inni też. Byli różni ludzie, że tak powiem na różnym szczeblu i z różnym doświadczeniem, napewno w skali projektu Rudna byli również na poziomie Warszawy czyli centralny krajowy, jakiś udział na wyskoku ale mniej, ludzie doświadczeni to wiedzą jak się takie rzeczy robi i właśnie, jeżeli tam jest jakiś kontakt nieczysty, ja, tylko proszę spokojnie posłuchać, to my o tym nie wiemy i teraz również z doświadczenia czy bardzo skromne, ja chce być zrozumiany, ale takie projekty jak ochrona ......, Pan wie jak to było, to było w czterech ministerstwach i osobiście chodziłem. Do dziś ci ludzie pracują, wtedy byli bardzo młodzi, czy bardzo często. Ja też się mogę wielu rzeczy dowiedzieć, których tu nikt nie wie, jest taka potencjalna możliwość, ja nie mówię, że i dlatego jest to ważne, jeżeli ktoś tylko ma w głowie, dwie trzy osoby, z kimś kto pójdzie i zrobi dopiero skok po latach, to dlatego ja tak mówię i to i Pana zabezpiecza, bo bardzo możliwe, że puści Pana w maliny cały zespół, wystarczy kilku ludzi międzynarodowych układów, była taka, są projekty i to jest tym bardziej, mnie to, wie Pan to co Pan powiedział i Pański doping, ja to biorę na poziomie takim, że Pan chce, ale wręcz właśnie do naszych ..... jest wykorzystywane, jesteśmy poprowadzeni pod ścianę, ja się nie dam i jeszcze raz proszę o odłożenie tego o kilka dni, poczekają na przyszły. Na przyszłość i to też będzie sygnał dla nich, może inna wiadomość, ale to mnie jeszcze bardziej utwierdziło, że tego nie wolno robić. To jest za duża sprawa w skali, to może być okropna, nie mówię, że prywata, ale jednak to tylko mechanizm. Nie chciałbym aktualnie się dzieją. Jedno z moich środowisk personalnych w skali kraju robi monitoring, nie będę dłużył, on powiedział jakbyśmy spotykali się i dyskusja. Jak podstępni i wszystko zgodnie z prawem, brak tylko w jednej uchwale przecinka, dlatego nie kupili za miliardy pewnych historii i o to będzie bój w sejmie wcześniej czy później. To jest z moich personalnych działań, osoby która się tym zajmuje i o tym wie, ja tego nie prowadzę, koledzy o tym informują, to dotyczy centralnej Polski. Rzeczy naturalne, nawet wojewodowie nie wiedzieli, a wójtowie tym bardziej. Dlatego proszę Pana jeszcze raz, jestem przeciwny i będę swoje robił. Dziękuję bardzo. Niech Pan Wójt odpowie czy po tym moim wyjaśnieniu, to też jest jakaś próba przekonania, przecież to czynię, a nie żeby gadać. Nie mam ochoty na gadanie dzisiaj. 

Przewodniczący Rady – Dziękuję

Wacław Płotka – Więc niech Pan Wójt odpowie na moją prośbę jednoznacznie, koniecznie.

Wójt Gminy Ostróda – Jeszcze raz chce potwierdzić, że podjęciu uchwały o upoważnieniu wójta do objęcia hipoteką działki, działek na których ma być inwestycja związkowa nie ma tutaj żadnych podtekstów ani mechanizmów, o których Pan wspomina w ujęciu ogólnopolskim być może, którym my nie znamy. Przecież my nic tutaj nie gwarantujemy, my nie jesteśmy nawet na etapie sprzedaży, tylko ustanawiamy hipotekę, która będzie zabezpieczała pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie i praktycznie rzecz biorąc to nie jest instytucja prywatna tak to nazwę i ma określone swoje procedury i 10 razy tam jest sprawdzany każdy werset tej umowy, udało nam się po prostu tą wierzytelność tego zabezpieczenia uzgodnić i musimy dopełnić tych warunków, bo inaczej nie dostaniemy tej pożyczki, a jak nie dostaniemy pożyczki to nie mamy co marzyć o inwestycji. Także jeszcze raz proszę Radę o podjęciu tej uchwały.

Przewodniczący Rady – Dziękuję. W zasadzie projekt uchwały ..., Bardzo proszę kolega Janek.

Jan Kasprowicz – Ja krótko. Po wypowiedzi kolegi Pana Płotki, Pana Wójta chciałbym dwa słowa od siebie dodać, żebyśmy się dzisiaj nie rozeszli z jakimś przeświadczeniem albo informacją coś tam złego się dzieje w Rudnie, w całym związku, tak dalej. Panie Wacławie ja dziękuję, bo wspólnie działaliśmy żeby przyspieszyć tą inwestycję po rozpoczęciu. Myślę, że ja szanuje Pańską troskę o finanse publiczne, tylko myślę, że dopóki jest związek jest rzecz to całkowicie publiczna, inwestycja celu publicznego, no nie można dzisiaj tego porównywać do Aquaparku czy do innej podejrzanej inwestycji, bo rzeczywiście tak było o czym Pan Wacław Płotka mówił, to były rzeczywiście tak jakieś korupcyjne sprawy, które się toczą w sądzie, natomiast proszę Państwa są nie tylko radni ale i sołtysi żeby nie odnieśli takiego wrażenia, że coś tam złego w tym Rudnie się dzieje. Ja ze swej strony, to mogę tylko tu naciskać Wójta, związek, że to długo po prostu trwa, to jest jedyna moja pretensja, że to długo trwa. Pewnie to też i wina naszej samej rady, że powinniśmy wsiąść sprawy w swoje ręce i inaczej z tym związkiem rozmawiać, mamy swoich przedstawicieli i można tylko dla uspokojenia, to co Pan Wacław Płotka mówił, dla uspokojenia naszych  sumień wymóc na naszym przedstawicielu, jest kolega Wiktor Kosek, by może informował nas, jeśli jest taka potrzeba, jak to wszystko przebiega czy zdawał relacje. Ja rozumiem, że Pan Wójt jest w takiej niezręcznej sytuacji, zarazem Przewodniczącym Zarządu i Wójtem, ale jeśli to kolega Wiktor by nam przekazał nam tą informację, na pewno to by inaczej brzmiało. Zapewniam kolegów radnych, sołtysów tu obecnych, że nic takiego złego się tam nie może dziać, bo mówię, jest cel publiczny, inwestycja celu publicznego, natomiast moje osobiste takie, to nie pretensje tylko, wiemy jak było z tymi przetargami, trzeba było to podzielić na technologie, na dział budowlany. Nadal są tam problemy w chwili już początku wykonawstwa, ale nadal jest to pod kontrolą, myślę, że jest to na działce gminnej, nawet jeśli ten związek z jakiś przyczyn upadł czy został rozwiązany, nie mówię tu o aspektach prawnych i tak to zostanie w naszej gminie. Proszę Państwa, jeśli temu związkowi się nie uda, to gmina będzie musiała to prowadzić. Mówiłem o tych terminach Panie Wójcie, tak na Pana patrzę, bo wszyscy, chyba większość, ci którzy się interesują problemami, tymi śmieciowymi odpadami, to my już wiemy, że Olsztyn definitywnie zamyka wysypisko w Łęgajnach z dniem 30 kwietnia, szkoda, że to już nie jest uruchomione bo po co Olsztyn miałby to wozić do Mławy, jak ta inwestycja już by pracowała. Myśmy już tak rozmawiali tutaj, ja przepraszam, że tak przedłużam, ale ideą tego związku było, że ciągle brakowało tych mieszkańców a tu raptem mamy Olsztyn z okolicą 200 tyś. Szkoda tylko, że to się tak długo przeciągnęło. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady – Dziękuję. Ja myślę, że informacje, jeżeli taka wola będzie i potrzeba Pan Wójt czy przedstawiciel nasz właśnie w związku na pewno takiej udzieli, nie mniej jednak na dzień dzisiejszy ta uchwałę trzeba podjąć żeby te sprawy rzeczywiście poszły do przodu, żebyśmy nie mieli żadnych wyrzutów, że przez nas jakieś takie decyzje nie przemyślane z kolei, zawaliliśmy tą sprawę. I na dzień dzisiejszy proszę też o podjęcie tej uchwały. Uchwałę przeczytałem, nie wiem czy jeszcze raz projekt mam czytać. Jeżeli nie to bardzo proszę o przegłosowanie.  

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. 
-   „za podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” –  1 głos,
-	wstrzymujących się” – 3 głosy.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LX/241/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez Wójta Gminy Ostróda. - stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Ad. 9
Przewodniczący Rady – w ten sposób wyczerpaliśmy porządek odnoście projektów. W zasadzie widzę Pana Dyrektora, nie wiem jak tu możemy nie skrzywić tej nazwy Firmy Consultingowej, bardzo proszę Pana Antochowskiego. Serdecznie witam.

Wacław Płotka – Kiedy wolne wnioski będę?

Przewodniczący Rady – No nie wiem czy w tej chwili, czy ...

Wacław Płotka – Bo ja się tylko pytam.

Przewodniczący Rady – Ale poczeka Pan, ja prowadzę. Chwila, chwila, spokojnie. Spokojnie, będą i wolne wnioski. Jeżeli, to bardzo proszę, Pan Dyrektor krótko, jakby chciał zabrać głos 
i potem jedziemy dalej.

Wacław Płotka – Dziękuję, ja jestem spokojny.

Jan Antochowski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Ja króciutko, dosłownie 5 minut chciałem zająć czasu. Przyszliśmy tutaj z koleżankami z firmy AcusConsulting, która to firma funkcjonuje w Ostródzie, zajmujemy się szkoleniami w różnych dziedzinach, jak również prowadzimy, piszemy wnioski o środki unijne dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, dla przedsiębiorców, dal samorządów. Dzisiaj do Państwa przyszliśmy tylko z jedną propozycją, mianowicie chcielibyśmy przedstawić ofertę naboru na kurs trzymiesięczny, który będzie prowadzony przez nasza firmę, to jest kurs, my go nazywamy potocznie „parkieciarz”, a chodzi tu o to żeby zrobić nabór 15 osób z terenu gminy Ostróda do szkolenia w zawodzie parkieciarz czyli innymi słowy w zawodzie takim gdzie osoby po odbyciu 248 godzin szkolenia praktycznego i teoretycznego będą przyuczenia czy nauczeni kładzenia parkietów, podłóg z innych materiałów i kurs będzie bezpłatny oczywiście i jest to kurs nakierowany przede wszystkim, czy wyłącznie może nawet na rolników bądź rodziny rolników, innymi słowy uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat, zamieszkują na wsi w gospodarstwach rolnych i płacona jest składka KRUSu mogą zgłosić się do uczestnictwa w tym kursie. Zasadą naszej organizacji, organizacji kursów przez nasza firmę jest taka, że staramy się tak, żeby te osoby które kończą kurs maksymalnie w dużej ilości osób mogły podjąć pracę, no i dzięki temu, że jesteśmy skuteczni w szkoleniach 
i jednocześnie i w tworzeniu nowych miejsc pracy, tych kursów robimy dosyć dużo. Przypomnę tylko, że m.in. prowadziliśmy zajęcia dla „Erisa” Hotelu Eris, gdzie kształciliśmy wszystkie właściwie zawody, które tak występują, w ubiegłym tygodniu czy dwa tygodnie temu, przepraszam, skończony został kurs, gdzie mieliśmy 90 osób w 6 grupach w tzw. Kursie „Eurodoradca”, kurs pisania wniosków. Uczyliśmy konkurencję, właściwie dla siebie konkurencję żeśmy przygotowywali do nowego fachu czy zawodu. Również po tym kursie, parkieciarz, będziemy prowadzili następny kurs to jest właśnie ten Eurodoradca, ale dzisiaj prosiłbym moje koleżanki Adę i Agnieszkę, żeby rozdały jeśli Państwo poprosicie zgłoszenia do tego kursu. Gdyby były pytania to bardzo proszę.

Głos z sali – To jest dla rolników?

Jan Antochowski – Tak, dla rolników.

Jan Ilnicki – Panie Antochowski, mogę cos powiedzieć?.

Przewodniczący Rady – Tak, nawet trzeba.

Jan Ilnicki – Jak wie Pan, tutaj po byłej policji w tym budynku, był też kurs na stolarza. Jak Pan mówi, kto płaci KRUS. Ja po dawnych PGR ludzi słałem, ale to powinno być dla wszystkich ludzi, nie tylko dla tych co KRUS płacą. 

Jan Antochowski – Chodzi o to, żeby to nie byli czynni rolnicy, tylko ci którzy chcą zmienić zawód. Trzeba dziękować za tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Ja się zgadzam z tym, z tym że takie są warunki kursu. Myśmy przystępowali do przetargu, bo to nie jest tak, że dostajemy to w prezencie, no stawaliśmy do przetargu i te warunki musimy spełnić. Następne dwa kursy, które są przewidziane, które być może będziemy robić będę być może dla byłych pracowników i ich rodzin PGR i wtedy będziemy występować do tej grupy zawodowej.
Jan Ilnicki – Panie Antochowski, ale tak, ja płacę KRUS, ale już moje dziecko nie płaci KRUSu.

Jan Antochowski – To jest właśnie błąd. No ja wiem, ale słuchajcie taki jest regulamin, to podlega wszystko kontroli i my nie możemy robić niczego co nie jest zgodne ze specyfikacją, która była złożona do zamówienia publicznego. Czy jeszcze są jakieś uwagi?

Przewodniczący Rady – To znaczy jeżeli to jest jakby kurs bezpłatny, dojazd na własną rękę?

Jan Antochowski – Nie, nie to jest wszystko pokrywane z kosztów, my pokrywamy i wyżywienie w czasie odbywania kursu.

Przewodniczący Rady – Praktyka jakaś?

Jan Antochowski – Praktyka będzie polegała na tym, że uczestnicy będę mieli do położenia ileś tam setek metrów parkietu i to dobrego parkietu dębowego, tak że będą musieli się dobrze gimnastykować i uczyć żeby nie zepsuć tego co dostaną do rąk. Szkolenie nie będzie tylko polegało na gadaniu, ale również na praktycznym wykonaniu konkretnego zadania, no 
i mamy podpisaną promesę z zakładem, nie będę mówił jaki to zakład bo to nie istotne, który przyjmie ewentualnie tych, którzy będę się nadawać, którzy przejdą praktyczny egzamin, dostana od nas certyfikat z uprawnieniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i będą skierowani do zakładów pracy.

Przewodniczący Rady – Dziękuję. No, jak oferta jest taka, reguły są jakie są, nie mniej jednak te 15 osób, jeżeli by się znalazło na terenie gminy, czy może na pewno szerszy teren działania w tej chwili macie, no by było też dobre bo w jakiś sposób to tez jest alternatywa, można mieć małe gospodarstwo, jeżeli to przyuczenie do tego będzie, teraz przecież dużo takich prac, kiedy w sezonie martwym można dorobić sobie, nie mniej jednak oferta jest i dlatego tez jeżeli będą chętni, jeżeli Pan Dyrektor powiedział, panie rozdadzą...

Jan Antochowski – Firma urzęduje ul. Pieniężnego 35A Białe Koszary, wejście od ulicy Jagiełły. Zapraszam.

Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo. No i w zasadzie w ten sposób możemy teraz proszę bardzo wolne wnioski, zapytania, proszę uprzejmie.

Jan Kasprowicz – Ja nie chcę drążyć już tego Rudna, tylko żeby tu również uspokoić, czy może inaczej dla wyjaśnienia, mamy tu panią mecenas, ja wielokrotnie, to może nie miejsce tutaj na takie w ogóle dyskusje, rozmowy ale uważam, że dzisiaj w ogóle tej dyskusji 
o hipotece by nie było, gdyby inna forma, nie prawna tylko na co dzień organizacyjna już byłaby ustanowiona. Wydaje mi się i na to powinniśmy tutaj zwrócić uwagę w tej chwili, nie tam na tą hipotekę czy na inną, dlatego, że nawet gdyby  to co mówiłem i tak zostanie w naszej gminie. Uważam, że forma to powinna być taka, zakład tam utylizacji czy unieszkodliwiania tych odpadów z dopiskiem w budowie i my Panie Wacławie powinniśmy, dla informacji zapraszać czy rozmawiać i po, ja rozumiem kto to jest Przewodniczący Zarządu, Przewodniczący Związku, tak dalej. (...) rozmowa, Panie Wacławie i myślę, że tu jesteśmy zgodni, my powinniśmy odstawić gospodarczy, to co tu mówiłem o tych terminach to rozmawiać Panie Wójcie z Dyrektorem tego zakładu w budowie, taka forma powinna być, bo wie Pan Zarząd jest Zarządem, natomiast powinien mieć wykonawcy do tego, a tym wykonawcom powinien być taki dyrektor i dzisiaj łatwiej by było nam pewne rzeczy podejmować, rozmawiać, żebyśmy wszyscy wiedzieli jaki jest etap tego, a to nie jest osoba do tego na co dzień, do takich kontaktów, jako Przewodniczący Zarządu, Przewodniczący Związku. Myślę, że nad taka formą Panie Wójcie należało, związek powinien się zastanowić, nie nad organizacją. To jest związek, ale mieć już zakładkę i potem dopiskiem w umowie, tak uważam i powinien być jakiś albo prezes, albo dyrektor, albo kierownik to powinien być ten wykonawca faktycznie i nie ma to nic wspólnego z inspektorem nadzoru czy z jakąś grupą inspektorów nadzoru, po prostu dyrektor tego zakładu budowy. Dziękuję.

Przewodniczący Rady - Dziękuję.

Wacław Płotka – Przepraszam, w uzupełnieniu.

Przewodniczący Rady – Poczeka Pan

Wacław Płotka – Ale kto ma pierwszeństwo, no Panie, taka jest procedura. Moje pytanie. Panowie no tak się to robi. Pan Antochowski może za chwilę po mnie ja będę uczył to powie, bo z doświadczenia wiem jak to było za niego. Szczególnie jak był w Pańskiej partii, Pan proszę Pana, Bogdan jak prowadził jak był szefem rady, znakomicie prowadził, niech Pan się od swojej partii uczy , świetnie. To jest w uzupełnieniu. Pytanie było krótkie, Panie Janie czy Pana nie zastanawia, w związku jest tylu burmistrzów o większym stażu jak nasz Wójt, naprawdę chłopaków rzutkich i wiedzą jak to jest, niejeden i czemu tego nie zrobili? To jest dla mnie retoryczne pytanie, niech Pan się zastanowi, być może nawet oni manipulują (..) z naszym wójtem. Dziękuję.

Przewodniczący Rady – Dziękuję. Proszę bardzo Pan sołtys.

Jan Ilnicki – ???

Przewodniczący Rady – Dziękuję, poważny wniosek. Proszę tutaj Pan Andrzej był.

Wacław Płotka – Ja w kolejce się zgłaszam, Pan kolejki pilnuje. 

Przewodniczący Rady – Dobrze, dobrze. Proszę

Andrzej Kudon – Ja mam pytanie, które może się kieruje do Wójta. Mam tu pewne wnioski, które do mnie napływają w sprawie nabycia ziemi przez Klemacicka, z tego co wiem, Wójt 
o zakup działki, o której rozmawialiśmy wcześniej w Idzbarku pod plac zabaw, to znaczy 
o przekazanie powiem inaczej.

Wójt Gminy Ostróda -  Nie rozumiem w ogóle co Pan mówi. Panie radny proszę sformułować pytanie albo wniosek. 

Andrzej Kudon – Już sformułuje. Chodzi, była taka rozmowa i były pisma kierowane do Wójta w sprawie przekazania ziemi z Agencji Rolnej pod plac zabaw w Idzbarku, gdzie osoba która tam mieszka ok. 40 lat jest zainteresowana kupnem, ale ze względu, że Wójt tam naciska ta osoba nie może pozyskać tej ziemi. 

Wójt Gminy Ostróda – Już odpowiadam. Proszę nie interpretować takich wniosków. Właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnej i każdy zainteresowany, proszę się zgłosić do agencji i agencja dysponuje tym gruntem, może sprzedać gminie, może sprzedać każdemu innemu. Także proszę te wnioski kierować do agencji i nie nadużywać po prostu interpretacji.

Andrzej Kudon – Ja nie używam, bo Wójt ostatnio odpisał na pismo ...

Przewodniczący Rady – Ale jeżeli pozwolisz? To znaczy jako radny chcesz, żeby był plac zabaw we wsi czy chcesz komuś ... ?  

Andrzej Kudon – Ja po prostu nie chcę, żeby komuś zabierano ziemię.

Przewodniczący Rady – No nie zabierano, bo to jest agencyjne. Nie, no ja znam Andrzej, bo jak w sam raz mieszkałem obok tej działki.

Andrzej Kudon – Spokojnie. Kobieta dzierżawiła ziemie przez 40 lat, jaki prawem ktoś ma w tej chwili odebrać tą ziemię.

Przewodniczący Rady – Nie tak Andrzej. To ona by była właścicielką.

Andrzej Kudon -  Spokojnie, niech Zosia poczeka w kolejności, bo to jest między innymi Zosi udział, gdzie bez zgody Rady Sołeckiej  podjęła taki, swój wniosek osobisty bym powiedział.

Przewodniczący Rady – Skończyłeś?

Andrzej Kudon – Wójt odpisał na pismo, gdzie ludzie, dzwoni do mnie i mówi, że nie mają szans odzyskania tej ziemi.

Zofia Stankiewicz – Ale to nie była ich ziemia.

Andrzej Kudon – Ale ją dzierżawili przez 40 lat. 

Zofia Stankiewicz – Nie mają żadnego papierka (...)

Andrzej Kudon – Mieli, obrabiali tą ziemię, itd. itd.

Przewodniczący Rady – Nie no Andrzej, naprawdę, no ja wiem. Mnie nie obciąży.

Andrzej Kudon – Nie działa się przeciwko ludziom we wsi, tylko się działa dla ludzi. Nie można wchodzić komuś w grunt, jeżeli nie ma zgody drugiej osoby.

Przewodniczący Rady – Słuchajcie, jeżeli, chwileczkę ... 

Andrzej Kudon – A Wójt sprawę dobrze zna, bo była rozmowa, razem z tym człowiekiem u Wójta byłem.

Przewodniczący Rady – Andrzej

Andrzej Kudon – Dlaczego jedna osoba we wsi może decydować, gdzie decyduje za Radę Sołecką, gdzie sołtysowa sama decyduje. Ja z Radą Sołecką rozmawiam i Rada Sołecka nie chce, żeby był taki sposób działania jaki ona to wykonała. 

Przewodniczący Rady – To znaczy, ja na ten temat mogę coś powiedzieć bo osobiście Pani Grabowska do mnie też dzwoniła w tej sprawie i jak sam raz bo już mówię nazwisko, bo znam naprawdę szczegóły, jak sam raz miałem możliwość mieszkania tam obok i właśnie prosiła czy ta ingerencja, tego ogródka jordanowskiego, czy musi być pod sam dom. I właśnie tylko prosiła o to, żeby jakoś to tam tak podzielić, żeby dla niej tam coś zostało. Mówi, nie jest przeciwko tam ogródkowi, bo mówi, jeżeli służyć to ma dla dzieci i miejscowego społeczeństwa, żeby ewentualnie jeżeli będą rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych i Skarbu Państwa żeby uwzględnić jej też potrzeby, żeby tam ten ogródek był. I takie były rozmowy.

Andrzej Kudon – Tak, tylko że po rozmowie z Panią Grabowską, bo była, pierwsze założenie było takie, żeby odciąć jej kawałek tej działki, ale po dłuższym czasie, już nie powiem kto i co pcha się dalej pod sąd i nie wiem dlaczego Wójt odpisuje, że nie ma szans ta kobieta skoro jeszcze sprawa leży w sądzie administracyjnym, bo nie ma jeszcze odpowiedzi z sadu administracyjnego.

Przewodniczący Rady – Nie będę się więcej wypowiadał na ten temat.

Wójt Gminy Ostróda – Tutaj pracownik to wyjaśni, który prowadzi bezpośrednio sprawę.

Przewodniczący Rady – Wyłącz ten, Andrzej.

Artur Lewartowski – Również znam tą sprawę i mogę od strony technicznej wyjaśnić jak to wyglądało. Są dwa wnioski, inaczej, od początku. Wpłynął wniosek do Wójta o to, żeby przekazać tę ziemię dla ludzi, którzy mieszkają po sąsiedzku. Wniosek ten postanowieniem, zgodnie z kompetencją został przesłany do Agencji Nieruchomości Rolnych, jako do właściciela nieruchomości. W między czasie został złożony wniosek o to, aby wydać decyzję o warunkach zabudowy na powstanie placu zabaw. Stanowisko Agencji było takie, aby zapewnić możliwość realizacji obydwu roszczeń, czyli gminie dać połowę tej działki na realizację tego placu zabaw, druga połowę – umożliwić nabycie tym sąsiadom. Na dzień dzisiejszy w całości działka ta jest sklasyfikowana jako użytki rolne, chyba jako rola. Zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami nie można dokonać podziału działki rolnej, jeżeli w wyniku tego podziału powstaje chociaż jedna działka, która ma powierzchnię mniejszą niż 0,3ha. Pan Tatała chyba nie ma 0,3 więc nie można jej podzielić.

Przewodniczący Rady – Nie, nie ma. Więcej ma.

Artur Lewartowski – Ale nie ma 60, żeby można było podzielić ją na pół tak, aby żadna nie miała mniej niż 0,3ha, a taki jest wymóg. Jest taka możliwość dokonania podziału wtedy, jeśli na daną działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy i jest ona prawomocna, czyli mówiąc w skrócie, jeśli jest wydana decyzja nie obowiązuje ten areał 0,3ha, wtedy należy stwierdzić, że podział zgodny jest z tą decyzją. Została wydana decyzja o warunkach zabudowy, od której właśnie ci Państwo, którzy ubiegają się o nabycie odwołali się. Gdyby ta decyzja się uprawomocniła wtedy na postawie tej decyzji Agencja Nieruchomości Rolnych dokonałaby podziału i wydzieliła dwie działki, z czego jedną umożliwiłaby nabycie właścicielom, a o druga mogłaby się ubiegać gmina. Niestety Państwo się od decyzji odwołali, decyzja trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z czym Agencja nie ma możliwości dokonaniu podziału tej nieruchomości. I to w zasadzie chyba wszystko. 

Andrzej Kudon – Ale oni zostali bez działki.

Artur Lewartowski – Natomiast, chciałbym zwrócić uwagę, to oni odwołali się od tej decyzji o warunkach zabudowy, w załączniku graficznym do tej decyzji było wyraźnie zaznaczone, że lokalizacja placu zabawa ma być na połowie działki tej odległej od ich domu i wtedy taka decyzja umożliwiłaby nam wydzielenie połowy działki dla nas, połowy działki zostałaby w Agencji, Agencja umożliwiłaby im nabycie tej nieruchomości. 

Andrzej Kudon – Ja sam osobiście się kontaktowałem w Agencji, z przedstawicielem Agencji w Grabinie z tym człowiekiem, który posiada tą zabudowę, bo to ludzie nie mieszkają w tej chwili tutaj, tylko mieszka babcia. W Agencji powiedziano mi, że w żadnym wypadku oni tego nie podzielą, w żadnym wypadku. Tylko nie wiem dlaczego, nie ma jeszcze odpowiedzi z Sądu Administracyjnego a już dostałem pismo, na które się mówi, pisze się, odpisuje się, że oni nie mają szans odzyskania tej ziemi i dlaczego kieruje tym Sołtys a nie Rada Sołecka. 
Nie jest to na prośbę Rady Sołeckiej, jest to na prośbę Sołtysa. Tym bardziej, że już spływały te wnioski ze skargami co się wyprawia na tym placu zabaw, można zapytac sąsiadów, którzy mieszkają obok.

Artur Lewartowski – To znaczy tak, jeżeli mogę się odnieść do tego to ...

Andrzej Kudon – Na jakiej podstawie można powiedzieć bez prawa do budowy już powstał plac, na jakiej podstawie?

Artur Lewartowski – Mamy tutaj kilka aspektów tej sytuacji.

Jan Ilnicki – Andrzej po prostu, Rada Sołecka uchwala albo ludzie uchwalają.

Andrzej Kudon – Rada Sołecka nic nie uchwala, bo Rada Sołecka nie jest do uchwalania.

Przewodniczący Rady – Proszę po kolei.

Andrzej Kudon – Na wniosek Rady Sołeckiej może wpłynąć wniosek, ale Rada jest temu przeciwna. Ja myślę, że człowiek, który jest osoba publiczną miejscowości obojętnie której powinien działać dla ludzi a jest odwrotnie.

Jan Ilnicki – Andrzej, 

Przewodniczący Rady – Ale, ale Panowie

Andrzej Kudon – (...) nie między sobą, tylko przychodzą, nie jest to moja sprawa tylko ludzi, przychodzą do mnie.

Zofia Stankiewicz – Czy ja mogę?

Przewodniczący Rady – Chwileczkę, proszę pani Sołtys.

Zofia Stankiewicz – (...), że ja przeciwko swoim ludziom. Działka na której dwa lata temu zaczęliśmy sprzątać plac, była zarośnięta, zadiablona, nigdy nie była sprzątana.

Andrzej Kudon – Ale ...

Przewodniczący Rady – Proszę

Zofia Stankiewicz – Ja ci nie przeszkadzała, nie przeszkadzaj i ty. Nie ruszyliśmy działki, na której Pani Grabowska uprawiała ziemię, (...) przepraszam bardzo. Ja nigdy nie mówiłam, że chcę jej zabrać, od tego zacznijmy.

Przewodniczący Rady – To nie jest jej.

Zofia Stankiewicz – I nie możemy mówić, że Pani Grabowska składała wniosek o kupno, bo nie Pani Grabowskiej jest to.

Andrzej Kudon – Bo Pani Grabowska wcześniej nie wiedziała, że ktoś może jej zabrać tą ziemię.

Zofia Stankiewicz – Ja mogę tylko powiedzieć tyle.

Andrzej Kudon – (...) nie posprzątane (...)

Przewodniczący Rady – Andrzej, tak się nie prowadzi ... Kolego radny tak się nie prowadzi dyskusji.

Zofia Stankiewicz – Razem z Radą Sołecką zdecydowaliśmy, że występując do konkursu wojewódzkiego trzeba posprzątać po prostu najbardziej brudne działki we wsi. Padł pomysł, że to najbardziej zadiablone, najbardziej zarośnięte, gdzie tylko śmieci SA wynoszone 
i wyrzucane trzeba posprzątać. Przepraszam bardzo, czy to jest grzechem? Czy to jest działanie przeciwko akurat mieszkańcom? Nie skończyłam! Po tym jak posprzątaliśmy, to sąsiad przypomniał sobie, że jest działka obok, bo to nie jest jego działka, odchwaszczona praktycznie do wzięcia i dopiero sobie uzmysłowił, że no i dlaczegóż by nie, można ją wsiąść. A my posprzątaliśmy, nie na zasadzie brania bez niczyjej decyzji, bez niczyjej zgody, tylko było zebranie mówiła, że trzeba posprzątać, Rada Sołecka się zgodziła, radny tez mówił, że trzeba, że jest zgoda na to, do konkursu wojewódzkiego i było wszystko w porządku do momentu, w którym porostu nie zostało posprzątane, bo sąsiadka, która tak się skarży, że jej przeszkadza jej ten plac zabaw, jak tylko weszliśmy tam ze sprzętem, ze sprzątaniem bo Rada Sołecka bardzo aktywnie pomagała, radny był przyniósł wodę mineralna i to wszystko, ale to nie o to chodzi. Bardzo aktywnie wszyscy pracowali i sąsiadka kiedy pierwszego dnia tylko przyjechaliśmy ze sprzętem ciężkim, powiedziałam z radością „Basia będziesz miała tutaj posprzątane po sąsiedzku, fajnie będzie” a ona mi na to „Wiesz, mi ten burdel o wiele lepiej pasował”. Przepraszam, każdy ma inne pojęcie spokoju, dobra publicznego, bardzo się cieszę z tego, jak ludzie się cieszą, że coś jest zrobione dobrze i że te dzieci mają gdzie chodzić, bo tylko Pani Marylak Hania, jest nie zadowolona z tego placu, reszta się cieszy bo wiele osób zgłasza na zasadzie: fajnie, że jest; fajnie, że mamy gdzie z dziećmi pójść a to, że powiedzmy tam wieczorami potrafi się młodzież zebrać, to trudno żeby ich wyrzucać, oni się zbierają na przystanku autobusowym, oni się zbierają na boisku, oni po prostu nie mają gdzie się podziać i trudno, żeby im zamykać przed nosem takie miejsca, chociażby posprzątane, bo oni tez na tych miejscach pracowali i oni tez razem ze mną dwa lata temu sprzątali i również w tym roku sprzątali w przygotowaniach do konkursu wojewódzkiego bo nie da się wszędzie robić samemu, bo niestety nie każdy ma czas, a młodzież naprawdę pomagała dużo,a to że troszeczkę hałasują, a to, że są widziani, niestety trudno im zamknąć całkiem wszystkie miejsca w których mogą się spotkać. Dziękuję.

Przewodniczący Rady – Dziękuję. Proszę bardzo Pan Jan.

Jan Kasprowicz – Jako, że wcześniej się zgłaszałem, może niektórych Państwa dziwić 
ta dyskusja, ale dobrze, że Andrzej poruszył ten problem, natomiast z przykrością muszę stwierdzić, że jest to pierwszy mi znany przypadek gdzie ktoś nie obstaje za sprawą publiczna a za (...), Andrzej ja ci nie przeszkadzałem. Proszę Państwa dobrze, że został ten temat poruszony bo radni tez powinni wiedzieć, sołtysi co się dzieje. Proszę Państwa myśmy wspólnie wywołali kiedy taka sprawę, właśnie wspólna publiczną w Starych Jabłonkach 
z plażą itd. Myślę, że wszyscy się pod tym podpisujemy żeby odzyskiwać z powrotem place, miejsca, pozyskiwać, jak trzeba kupować i to nie jest mój żaden wniosek Panie Wójcie dzisiaj, bo już sesję, oficjalną część skończyli natomiast uważam, że to co mówiła pani Zofia Stankiewicz, że jeśli będzie takie porozumienie, że tej Pani zostanie ogródek, to co mówił Przewodniczący, to Panie Wójcie należy wystąpić o kupno tej działki na normalnej zasadzie, jak każdy może kupić, dlatego, że myśmy może nie myśmy ale w pewnym sensie żeśmy przegapili parę rzeczy publicznych, czyli jakiegoś dojazdu do jeziora, placu zabaw, boiska, tak samo jak większość z nas jest żeby świetlice nadal utrzymywać, myślę, że z tym placem jest analogia. Dziwie się tutaj kolego Andrzeju, że ty jesteś przeciw. Dziękuję
Z sali słychać brawa.

Przewodniczący Rady – Jeżeli tego, to (...) zaraz, zaraz

Andrzej Kudon – Spokojnie, może ja skończę, to jest mój temat. Nawiązując do tego co Pani Zosia mówiła, nie jest to żadną prawdą, to co Pani Zosia mówi. Ja myślę, że (...) ciekawe czy, chciałbym zauważyć każdego z was, komu się zabrało ziemię, którą ma 30 lat przy swoim domu, chciałbym zobaczyć to. 

Roman Ślusarczyk – Ale nie swoją ziemię.

Andrzej Kudon – To chociaż się pyta. To było potrzebne, plac zabaw robimy, ok. To jest potrzebne. To jest tak, to jest można powiedzieć, że w takim momencie, nie wiem co mam powiedzieć, ale powiem tak ja sobie też nie życzę, żeby ktoś koło mojego domu siedział i pił piwo i poszedł do domu i był zadowolony i przeklinał. I nie wiem czy ludzie, którzy mieszkają wokół tego placu są zadowoleni, kto tam się spotyka, jak się spotyka.

Jan Kasprowicz – To sprawa dla policji jest, moim zdaniem.

Andrzej Kudon – Nie sprawa dla policji tylko ... Sprawa jest jeszcze nie została wyjaśniona w sposób prawny, o czym mówimy, dlaczego robi się coś na co nie ma żadnej zgody, przecież nie została przekazana ziemia.

Zofia Stankiewicz – Agencja użyczyła dla wsi ten kawałek ...

Andrzej Kudon – Użyczyła kawałek, użyczyła, ale żeby cokolwiek robić trzeba mieć do tego prawo.

Zofia Stankiewicz – Nie muszą być trwałe budowle i agencja na to zezwoliła, że możemy posprzątać i zrobić tam plac zabaw, użyczony została, na zasadzie użyczenia bezterminowego ponieważ inaczej agencja nie (...)

Andrzej Kudon – To teraz pomyśl sobie ilu ludziom zaszkodziłaś a ilu ludziom pomogłaś.

Roman Nowakowski – Ale to jest, naprawdę ... Ja przepraszam kolego radny, ale takie wywody to tak nie mają nawet, nie są na miejscu.

Andrzej Kudon – No ja wiem, że Pan Przewodniczący to ma zawsze ma coś do powiedzenia.

Wójt Gminy Ostróda – Ja jeszcze powiem kilka słów.

Przewodniczący Rady – Jeszcze chwileczkę Panie Wójcie. Pan Sołtys z Tyrowa.

Andrzej Kudon – Jak się mówi prawdę to się zawsze przerywa.

Roman Ślusarczyk – Ja myślę, że każda Rada Sołecka postapiła by tak, jak Rada Sołecka w Idzbarku.

Andrzej Kudon – Ale Rada Sołecka nie postąpiła (...)

Roman Ślusarczyk – Ja myślę tak, że Pan radny Se strzelił gola, kulą w nogę.

Andrzej Kudon – Ja się nie boję. Panie Ślusarczyk ja się nie boję.

Roman Ślusarczyk – To jest kolejny przykład współpracy radnego z sołtysem, kolejny.

Andrzej Kudon – Musi być sołtys, który chce współpracować.

Przewodniczący Rady – Panie radny, Andrzeju.

Roman Ślusarczyk – Taką Radę Sołecką jak jest w Idzbarku to nie jedna gmina i nie w jednej gminie chcieli by mieć i Wójt powinien być zadowolony i myślę, że jest zadowolony. Ja myślę, że właśnie ta współpraca radnego jest w każdej jednej miejscowości. Ja się mogę tylko pochwalić, że ja mam dobrą współpracę.
Z sali słychać brawa.

Przewodniczący Rady – Proszę bardzo Pan Wójt.

Wójt Gminy Ostróda – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo dwa słowa, nie chcę kontynuować tematu ale dwa aspekty sprawy przynajmniej chciałbym poruszyć. Pierwszy – te wszystkie rzeczy, które się toczą na pewno nie są na radę gminy, bo to są, po to jest Rada Sołecka, po to jest radny, sołtys, po to jest świetlica, straż, po to SA środki na które rada przeznacza na te obiekty, nawet skromne żeby by tam się spotkać, rozmawiać, zapraszać Wójta, pracownika nawet merytorycznego bo my po to też jesteśmy. Nie robić jarmarku publicznego na takie rzeczy, gdzie praktycznie rzecz biorąc można to podsumować, że dochodzi do jakiś, walki nawet personalnej tak bym powiedział. Natomiast w sprawie merytorycznej chciałbym tez zająć głos, bo to też nie jest tak, że urząd i administracja i prawo administracyjne jest na pstryknięcie, procedura. To co miało miejsce w pańskim przypadku, ja naprawdę bardzo poważnie rozważyłam i kierunek tak jak tutaj kierownik przedstawił szedł taki aby można było uchwaleniu, uprawomocnieniu się warunków zabudowy dokonać podziału i zrobić to przysłowiowe, żeby „był wilk syty i owca cała”. Natomiast takiego doradcę miała sprawa, że po prostu zaszkodził temu właścicielowi, poprzez odwołanie nie można teraz dokonać podziału, bo decyzja nie jest prawomocna. Ja zastanawiam się dalej, jeżeli jest taka sytuacja, że ma to budzić konflikt, nie przejmujmy tego w ogóle, chociaż mimo to, że koledzy tutaj podpowiadają, że tak powinno być, że nie powinno zabraknąć własności gminnej, użytecznej ogólnie na terenie każdej miejscowości, ale jak to ma budzić kość niezgody, ileż tutaj pracy społecznej, ile jest zabiegów, ileż pomocy jednostek, które chociażby czy nadleśnictwo czy ... to wszystko są pieniądze, to wszystko są godziny pracy 
i teraz żeby wrzucać to do jednego worka, żeby źle, że niedobrze to też absolutnie pod tym nigdy nie podpisał, natomiast jeżeli to ma budzić zarzewie jakieś to trudno. Proszę bardzo.

Andrzej Kudon – Ja jestem prostym człowiekiem, dlaczego wójt nie przyjechał w tej sprawie porozmawiać, nie powiedział zrobimy zebranie niech ludzie zdecydują. Dlaczego wójt odpisuje na pismo, że ten człowiek już nie ma szans.

Wójt Gminy Ostróda – Ma Pan tutaj wyjaśnienia dzisiaj. Nie jest tak, że w decyzjach administracyjnych to jeździ się na spotkania i robi się zebrania. Kierunek został przyjęty taki, że wydajemy warunki zabudowy i na podstawie warunków zabudowy, wtedy kiedy nie ma to już przeznaczenia stricte rolniczego, będzie można dokonać podziału. Także jeszcze raz potwierdzam, że doradca który prowadzi tą sprawę zaszkodził po prostu sprawie tam na miejscu. Dziękuję.

Andrzej Kudon – Nie, nie, nie

Przewodniczący Rady – Dziękuję. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakiej inne wnioski?
(...) Na sali prowadzona jest burzliwa dyskusja.

Przewodniczący Rady – Kolego Andrzeju !! Przywołują do porządku, trwa jeszcze Sesja Rady Gminy. Proszę bardzo Panie Wacławie.

Przewodniczący Rady – Przywołuję jeszcze raz! Panie radny! Bardzo proszę już (...). Słuchajcie, my tu nie mamy służb porządkowych, ale naprawdę, bardzo proszę...

Andrzej Kudon – Będzie trwała tak długo póki jej nie zamkniemy.

Przewodniczący Rady – Nie, na razie ja decyduje ile będzie trwała i na razie trwa i wszyscy mają możliwość się wypowiedzenia. Przepraszam bardzo, przywołuję do porządku, każdy będzie miał możliwość się wypowiedzenia, jeżeli ktoś, komuś się naprawdę spieszy no to już wola każdego z osobna, nie mniej jednak merytorycznie, proszę bardzo jeżeli są jeszcze jakieś tematy. Proszę o zabieranie głosu. Proszę Panie Wacławie.

Wacław Płotka – Więc Panie Przewodniczący, dokładnie jak pamiętam to dwa miesiące temu zgłosiłem, zaapelowałem do Pana, to była forma apelu, pamięta Pan. Chodziło, chodzi cały czas o zaniechanie, o wykreślenie czy jakbyśmy nie nazwali Grabinku w sprawie rozbudowy świetlicy i wycofanie (...) 

Roman Ślusarczyk – Dajcie spokój.

Wacław Płotka - Przepraszam czy Pan może kolegę Ślusarczyka uciszyć? To niech wyjdzie, to niech właśnie Pani pozwoli.

Przewodniczący Rady – Proszę, proszę.

Andrzej Kudon – Niech idą, będzie ciszej.

Wacław Płotka – Proszę Państwa, to też do was apeluje, żebyście pomogli Panu Nowakowskiemu prowadzić to, bo rzeczywiście przeszkadzacie, niektórzy oczywiście. Proszę Pana w tym czasie zaszło szereg okoliczności, nazwałbym nie tyle, nowe też są oczywiście, ale niektóre zostały wyeksponowane, dla mnie jest to sprawa ważna, dla Pana też  i na dzisiaj składam już postulat w formie wniosku, zmodyfikowany, ale to jest wniosek formalny, czekałem na Pańską decyzję i odpowiednią, nie wiedziałem jak pan odpowie jak ja postępuje. Otóż na dzisiaj wniosek jest następujący, że nadal podtrzymuje swoją wolę jako radny, ale tamte pieniądze krótko mówiąc oddał do Kajkowa z modyfikacją taką. Jeżeli nie, ja uznaję wbrew pozorom mnie interesuje cała gmina a Grabinek od swojej strony, swoimi oczyma patrząc wielu ludzi nie znam ale niektórych znam wyjątkowo, np. też członków Pańskiej rodziny, chociażby Pani Hładyszewska Anna. Pamiętam jak pracowaliśmy tutaj (...) cztery osoby z komisji potrafiliśmy swój budżet przeforsować. Ponieważ (...) również obronę szkoły w Grabinku i Pan o tym wie, no dotarło do Pana na pewno, zapłaciłem za to, nie ja bo gmina (...). Ja odwdzięczałem się Pani Annie za oparcie u uchylenia przetargu, w którym oszukano wodociągi miejskie, one były firmą i rzeczywiście taką rolę mi wyznaczyli koledzy (...) ja miałem właśnie, merytorycznie przygotowała Pani Trzcińska, nauczyciele błędy wyłowili no 
i ja to zrobiłem, mówię to w kontekście, że Grabinek nie jest mi obojętny. Tam też sporo mojego zdrowia poszło, ja go nie żałuje, ale i serca wręcz co do wioski i wiem jedno, że (...).
Wracając do wniosku z taką modyfikacją, jeśli Pan przeznaczy to pilnie, w sensie ogólnym, nie mówię dosłownie, to możemy zrobić jako Rada i Pan, tylko żeby była Pańska wola. Na remont kapitalny tego budynku byłej szkoły, tego rodzinnego domu dziecka u was w Grabinku, to nie musi iść to do Kajkowa, więc tak kolokwialnie ten wniosek sformułowałem 
i o to mi chodzi. To jest wniosek formalny, no czekam na to, jeżeli Pan podejmie taką decyzję, ma Pan jeszcze trochę czasu to apeluje do kolegów wtedy, jeżeli Pan by podjął taką decyzję pozytywną z taką modyfikacją, że w Grabinku ale tam, abyśmy to, napewno koledzy to uszanują, bo jednak taka przewaga waszej grupy, że nie ma mowy. (...) W związku z tym żeby nie męczyć wszystkich ja złoże uzasadnienie na piśmie i dziękuję na dzisiaj.

Przewodniczący Rady – Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos. Jeżeli nie (...). Proszę bardzo.

Jan Kasprowicz – Kolego Wacławie, aj nie wiem czy te pieniądze są jeszcze, ale jeśli są to ja poprę taki wniosek, jeżeli ktoś mnie będzie pytał, dlatego, że ja jestem żeby ten budynek został w zasobach gminnych. Ja mówiłem o tym przed chwilą, to że jest tam Dom Pomocy Społecznej, Dom Rodzinny zdaje się, że tak to się nazywa. (...) jeśli to jest budynek gminny 
i wynika to z przepisów tam najmu lokali, innej dzierżawy to należy remontować i jeśli mnie ktoś będzie pytał, czy będzie jakieś głosowanie a są te środki to ja panie Wacławie poprę. Dziękuję.

Przewodniczący Rady – Ale jest wniosek i dlatego też ...

Wacław Płotka – Proszę Państwa, ja nie mówię o żadnej sprzedaży (...)
Dyskusja.
Proszę Państwa to jest w sumie pałacyk, bardzo ładne to jest i może rzeczywiście jakaś pokusa, ale należy, to jest nasze gminne, ja to sprawdziłem. Jeżeli to jest gminne to niech te pieniądze będą w Grabinku a ja o żadnej sprzedaży nie gadam. Dziękuję.


Przewodniczący Rady – Dobrze. Dziękuję Państwu za przybycie, zamykam Sesję Rady Gminy w Ostródzie.


W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LX Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11.50.

Na tym protokół zakończono.
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