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Protokół nr XVI/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 stycznia  2008r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył szesnastą w kadencji 2006 - 2010 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy, Skarbnika, sołtysów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów - stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Na XV Sesji Rady Gminy podjęto uchwałę Nr XVI/100/08 do Nr XVI/115/08 włącznie.

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

	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy Ostróda.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
	Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2008r.

	Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.


	Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru.


	Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda.


	Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda.


	Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.


	Projekt uchwały w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania. 


	Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wałdowo.


	Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy.


	Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Ostróda.


	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda.


	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty.


	Projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.


	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.


	Projekt uchwały w sprawie  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg, gmina Ostróda.


	Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2008 rok.


	Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Radny Andrzej Suchodolski złożył wniosek o nie czytanie całości projektów uchwał a przede wszystkim podstawy prawnej, gdyż projekty otrzymali.
Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie na sesji jest 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” wnioskiem  oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek.
 
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy Ostróda.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu. Następnie poddał pod głosowanie protokół z obrad poprzedniej sesji.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie na sesji jest 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” przyjęciem protokółu  oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XV/07 z obrad poprzedniej sesji. 

Ad. 3.

W punkcie trzecim Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda, który przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W trakcie przedstawianego sprawozdania przybył radny Jan Kasprowicz - aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych.
Głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/100/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 5.
W punkcie piątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych.
Głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/101/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 6.

Realizując punkt szósty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych.
Głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/102/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.

W punkcie siódmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda. 
W trakcie czytania projektu z sali wyszedł radny A. Kudon. Uczestniczy 13 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 13 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad. 8.

W punkcie ósmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 13 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.

Przybył radny A. Kudon, aktualnie uczestniczy 14 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/105/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10.
W punkcie dziesiątym Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11.
Realizując punkt jedenasty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wałdowo.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/107/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wałdowo - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12.
W punkcie dwunastym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/108/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminy.


Ad. 13.
W punkcie trzynastym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Ostróda.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Ad. 14.
Przechodząc do realizacji punktu czternastego porządku obrad Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz gminy Miejskiej Ostróda.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


Ad. 15.
W punkcie piętnastym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych 
i ustalenia stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielenia stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 16.
W punkcie szesnastym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.


Ad. 17
Realizując punkt siedemnasty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/13/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 18.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg, gmina Ostróda.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 19.
Przy punkcie dziewiętnastym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2008 rok.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowała 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2008 rok - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.


Ad. 20.
Wolne wnioski i informacje.

Radny A. Wiczkowski - czy jest wyznaczony termin zebrania w Idzbarku. Dziwię się, że przedstawiane jest to w kontekście, że radni chcą zlikwidować szkołę a w zamian za to szuka się innych rozwiązań. Szkoła funkcjonuje i będzie funkcjonować.

Radny A. Kudon - czy Wójt będzie obecny na zebraniu z rodzicami.

Wójt Gminy Ostróda - piątego będzie spotkanie i ustalimy harmonogram. Obowiązkiem moim jest w zebraniu uczestniczyć i cieszy mnie fakt, że radni są zainteresowanie również. Pan Wiczkowski mówi o alternatywie i myślę, że wszyscy podpiszą się pod tym co Pan Wiczkowski powiedział. Jednak żeby podjąć jakąkolwiek decyzje trzeba poczekać na zebranie.

Radny A. Kudon - odnośnie zjazdu w Górce, prosiłbym o przedstawienie kosztów tego zadania.
I jeszcze zdjęcie oprawy w Górkach, Pan Tomczyk powiedział, że zdjął.

Wójt Gminy - wszystko zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową, ale szczegóły proszę jest Pan Kierownik Referatu Jan Brzozowski.

Radny A. Kudon - kto zgłaszał ofertę do tego zadania, powinno być zapytanie o cenę.

Radny J. Brzozowski - nie jest to zapytanie o cenę, procedura została zachowana i to Panu zostanie przedstawione.

Pan Ryszard Biszczanik - wszyscy mnie znają jestem bardzo medialny tutaj wokoło, ja chciałem zapytać, czy urząd jest dla urzędu czy dla obywatela. To bym poprosił Pana Wójta niech odpowie.

Wójt - już Panu odpowiem, urząd jest dla obywatela.

Pan Biszczanik, dla obywatela, to Panie Wójcie, jeżeli składam wniosek do gminy wniosek o dowód to jest na to procedura i powinienem na to dostać pokwitowanie. Bo tak samo składałem wniosek o paszport, wniosek - pokwitowanie. Na dzień dzisiejszy to się robi tak, poczekamy, zobaczymy, może coś wymyślimy. Tak to się odbywa w naszym urzędzie. To jest moje jedno pytanie.
Druga sprawa to jest do Pana Sekretarza, kiedyś swojego czasu już parę lat w tył, robiłem drogę, którą Pan Sekretarz uznał, że to jest moja prywatna. Jest to droga gminna, robiłem ją za własny koszt, żeby jakoś dojechać do gospodarstwa. Pan Sekretarz potrafił do domu do żony przedzwonić i powiedzieć no jak to tak Pan prywatny interes robisz sobie na drodze, która jest ....., a jeszcze w między czasie zbierałem sobie trochę destruktu. Teraz proszę Pana Sekretarza jeżeli to jest wasza droga, to zrobić jako gmina. To są dwa takie moje pytania.

Sekretarz Gminy - ja nie dzwoniłem do Pana żony, bo ja nie znam numeru telefonu, to Panu się pomyliło coś, to może pracownik dzwonił.
Pan Biszczanik - no przepraszam, no znasz Pan dokładnie.
Sekretarz Gminy - Pana żona dzwoniąc do mnie przedstawia się jako mieszkanka Lipowca, więc ja już po głosie poznaje.
Co do drogi,  byłem z Panem Tomczykiem i Pan zobowiązał się do wykoszenia na pewnym obszarze drogi bo człowiek, który ma tam pole nie może dojechać, nie wnikam kto, Pan się zobowiązał i tego nie zrobił. I to z tego tylko i wyłącznie wynika, jeżeli jest droga gminna to gmina będzie ją utrzymywać w należytym porządku i to na tyle na ile ją stać, bo taki jest jej obowiązek. Byłem osobiście z inspektorem po to, żeby to było w cztery oczy. Tak więc tak to było, Pan się do czegoś zobowiązał, ale tego nie zrobił. Po naszej interwencji Pan dopiero wykosił.

Przewodniczący Rady - odnośnie tego dowodu.
Wójt Gminy Ostróda - Pani Kierownik jest na miejscu jest to sprawa czysto administracyjna. 

Pani Maria Kubaszczyk Kierownik Ref. SO - przyjęliśmy wniosek od Pana Biszczanika, mieszka Pan w Wólce Lichtajńskiej. Złożył Pan wniosek na Lipowiec, nie możemy w tej chwili Panu wystawić dowodu na Lipowiec, ponieważ faktycznie mieszka Pan i przebywa w Wólce Lichtajńskiej i Pan o tym wie.

R. Biszczanik - no chwileczkę, chyba wiem, gdzie mam kupione gospodarstwo czy w Lipowcu czy w Wólce Lichtajńskiej. No chyba urząd gminy sprzedał mi gospodarstwo w Wólce..., no przepraszam przynieść Pani wniosek jeszcze raz i pokazać dokumenty.

Pani Kubaszczyk - jeżeli Pan mówi, że jeżeli wpiszemy Panu w dowodzie Wólkę Lichtajńską to będzie Pan Wójt podany do prokuratora, że fałszujemy dokumenty, no to jest na prawdę nie w porządku.

Pan Biszczanik - właśnie dziś zrobi to mój adwokat, dlatego to robię, że żeście wniosek przyjęli i nawet potwierdzenia przyjęcia wniosku mi nie dali. Tym bardziej, że w akcie notarialnym mam wpisane w Lipowcu dokładnie, co wy czytać nie umiecie, jeżeli nie umiecie to do szkoły trzeba iść.
Ktoś zrobił kiedyś błąd i dzisiaj nie ma winnego, żeby naprawić. Jeżeli nie ma winnego, to róbcie tak, jak się powinno to robić.

Przewodniczący Rady - nie znamy tematu, polegamy na opinii merytorycznej 

Sekretarz Gminy- Pan Biszczanik mieszka w miejscowości, która jest w wykazie urzędowych  nazw miejscowości, w karcie meldunkowej w roku 1991, ja wówczas nie pracowałem tutaj, został wpisany jako Wólka Lichtajńska, natomiast, to że Pan ma w akcie notarialnym to jest Pana prywatna sprawa, i to nie jest podstawa dla Pani Kierownik, żeby Panu wpisać w dowodzie osobistym Lipowiec. Pan faktycznie przebywa i mieszka od 17 lat w tym samym miejscu Wólka Lichtajńska 3 i tak Pan figuruje w karcie meldunkowej. Jeżeli ma pan błąd w akcie notarialnym to jest Pana błąd i Pana notariusza a nie nasz, chyba, że Pan od gminy kupił. Z tego co dobrze pamiętam to chyba od Skarbu Państwa.

Pan Biszczanik, ale reprezentowanym przez urząd gminy.
Sekretarz Gminy, no to może Pan kierownik odpowie, ja od strony formalnej tak mówię, natomiast to że ma Pan wpisane w dowodzie osobistym Lipowiec - Wólka Lichtajńska, to ja nie wiem jak to się stało. Karta meldunkowa jest jednoznaczna. Wszystkie Pana osoby  dorosłe, dzieci przebywają pod tym adresem. jeżeli Pan złoży prawidłowy wniosek, Pan również będzie miał w dowodzie prawidłowo. Nie może Pan składać wniosku o wystawienie dowodu w miejscowości, w której Pan nie mieszka. Tyle od strony formalnej i tak też się wypowiedziałem dla tej z Pana poręczenia przysłanej Pani redaktor.

Następnie Pan Artur Lewartowski Kierownik Ref. RGGiP przedstawił zakres niniejszego aktu notarialnego, o którym wspominał Pan Biszczanik. Reasumując stwierdził, że interesy Skarbu Państwa, co do zasady reprezentuje Starosta Powiatu Ostródzkiego.

Przewodniczący Rady - nie wiem dlaczego Pan się upiera, jeżeli ma Pan inne argumenty to proszę przdstawić.

Pani Halina Dworak Sołtys sołectwa Samborowo- proszę Pana jeżeli nie ma się racji, to trzeba umieć przeprosić. Bo nauczyliśmy się w tym kraju, że tylko można poobrażać, naurągać, ale słowa przepraszam to się już nie zna.

Pan Biszczanik - bardzo przepraszam jeżeli coś tego, ale proszę Panią jeżeli się melduje, przepraszam na jakiej podstawie obywatela się melduje, nie jestem prawnikiem. Na podstawie aktu notarialnego, aktu nadania, aktu dzierżawy - zgadza się Pani ze mną.

Pani Dworak - ale jeżeli był błąd w akcie notarialnym 
Pan Biszczanik - ja zrobiłem, ja tego nie zrobiłem.
Pan Nowakowski - mogę tak powiedzieć jako sąsiadowi prawie, że w pierwszym dowodzie było zameldowanie prawidłowe. Pani Kierownik pierwsze zameldowanie jakie było?

Pani Kubaszczyk - prawidłowo ma być wpisane w Wólce Lichtajńskiej. Pamiętam tę sytuację, kiedy Pan Biszczanik przyszedł i powiedział po prostu, że jeżeli będzie miał Wólkę Lichtajńską wpisaną w dowodzie to się nie zamelduje. W związku z tym poprzedni Wójt poszedł Panu na rękę i wpisaliśmy faktycznie Lipowiec i miejscowość Wólka Lichtajńska.

Przewodniczący Rady - no trzeba przyznać, że jest to wyjątkowy precedens.

Pani Kierownik ja pracuje od 1973r. prawidłowo tak się kiedyś wpisywał, np. Rudno - Jankowiec, tak się wpisywało w dowodach. W tej chwili są nowo dowody i nie ma takiej możliwości.
Radny Jan Kasprowicz - ja Pana doskonale rozumiem, ale myślę że jest teraz uchwała o konsultacjach społecznych i jeżeli będzie taka wola mieszkańców, to może to się nazywać Idzbark. Trzeba brać sprawy w swoje ręce ale nie w sensie jakiegoś krzyku czy wymuszania na urzędniku, bo urzędnik może tylko działać w granicach prawa.

Radny A. Kudon - ja mam pytanie odnośnie położenia światłowodów. Ludzie wydzwaniają do mnie, dlaczego ta droga nie została uporządkowana. W Idzbarku była droga naprawiona, została wywrócona i została nieuporządkowana. Nikt się nie przejmuje. Chciałbym zobaczyć kto podpisał protokół odebrania tej drogi.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Należy pamiętać, że na złożenie mamy trzy miesiące od daty otrzymanego zawiadomienia.

Wójt Gminy Ostróda - króciutko tutaj do sprawy się odniosę. One na prawdę nie są nowe ja wszędzie monituje proszę, żeby każdy sygnał docierał jeżeli nie ustnie to na piśmie. Pan radny jest tam w tym rejonie, z tego co wiem zawodowo bardzo mocno po terenie się porusza. Najlepszy mandat jaki może być do tego, żeby wskazywać problemy jakie występują. Nie sztuka jest wstać i powiedzieć na sesji wywrócone zostało. Ja wiem, że inspektor jeden czy drugi jest od tego, żeby pilnować tych naszych dróg. Tylko wiemy też w jakim kraju my żyjemy, oni często nie powiedzą dzień dobry już nie mówiąc do widzenia tylko pooooszliii. Nie tylko to tyczy się nas ale wielu, wielu instytucji, dlatego każda informacja w czas jest jak najbardziej potrzebna. Pan kierownik udzieli informacji na wszystkie pytania. Ja myślę, że doszliśmy do takiego wniosku, że musimy współpracować w tym zakresie.
Co do wniosku Pana Biszczanika musimy rozwiązać ten problem, ja widzę tylko dwie możliwości, jedno albo poprawa aktu notarialnego i jak już Pan zaangażował adwokata, to dobrze by było, żeby w tym kierunku się kierował. Jest to możliwe w odpowiednich oczywiście uwarunkowaniach, bo jak widać na dzień dzisiejszy jest ciągłość odpowiedzialności. Dzisiaj Skarb Państwa reprezentuje Starosta, być może przy zorientowaniu wszystkich gremiów może dojść do notarialnej poprawy tego aktu. Bo Pan też chce mieć swoją własność w tej miejscowości, w której mieszka, bądź mieszkać tam gdzie ma Pan swoją własność, bo to jest majątek Pana życia. Albo też druga sytuacja, nie łatwiejsza a może nawet trudniejsza, gdyby mieszkańcy Wólki Lichtajńskiej złożyli taki wniosek, że nie chcą tej Wólki, tylko niech to będzie jeden Lipowiec, to wtedy czeka nas ta procedura, którą trzeba rozpocząć i w terminie do marca przesłać, którą to minister spraw wewnętrznych i administracji rozpatrzy. I wreszcie Pan by miał to samo w akcie i to samo w dowodzie. Musimy tu współpracować, być jednomyślni. Wydaje mi się, że dzisiejsza sytuacja pokazuje, że ten urząd jest dla obywatela, chociażby fakt jak daleko sięgają urzędnicy i jakie dokumenty posiadają.

Pan Biszczanik - Pan kierownik wypisując dla mnie pozwolenie na budowę nie wiedział też gdzie ja mieszkam, bo wypisał na mnie zezwolenie na Lipowiec i podpisał się pod tym. 

Wójt Gminy - za tę sprawę przepraszamy. Tę sprawę żeśmy sobie wyjaśnili, Pan kierownik jest u nas może dziesięć lat z Mazowsza przybył, to on nie jest taki przepraszam za określenie ziomek jak my. Tak więc to są rzeczy, które nas zastały w nowej rzeczywistości. To już sobie wyjaśniliśmy w urzędzie, więc musimy wszystkie pisma do Pana kierowane jednomyślnie, żeby Pan nie miała jakiś sytuacji, że no i nawet urząd nie wie gdzie ja mieszkam. Oczywiście jest to Pana problem ale ja uważam, że też i gminy, gdyż musimy pożytecznie go rozwiązać.

Pan Biszczanik, przepraszam Panie Wójcie, ja tak samo przybyłem z innego terenu i kupiłem grunty jeszcze z ogłoszenia ogłoszonego przez gminę, czy też jak to mówią przez Skarb Państwa i byłem w takiej a nie innej procedurze. A dzisiaj mam z tego powodu problemy. Dziś idąc do banku nikt mi kredytu nie podpisze, jest tak zwany kredyt hipoteczny, do tego jest potrzebny dokument akt własności i się wystawia akt własności na pewne rzeczy, które gmina wystawia zaświadczenia jedne są Wólka drugie Lipowiec. Jaki można akt własności przedstawić. Jeżeli na Lipowiec to na Lipowiec i jak jestem traktowany.

Przewodniczący Rady - mamy dwie ścieżki, albo w stronę aktu, albo wniosku o zmianę nazwy.

Pan Kierownik na zakończenie powiedział, że dwie odrębne rzeczy tj. miejscowość a obręb geodezyjny. Jako przykład podał Wałdowo i Ruś Mała.

Przewodniczący Rady powiedział, że podobnie było z Grabinkiem i Grabinem. Pamiętam, że zgłaszałem wniosek o postawienie tablic w 1984r. na sesji, wtedy byłem radnym. Dopiero za mojej kadencji postawiono tablice, tak długo to trwało. Sytuacje miałem podobną, ja mieszkałem w Grabinie, żona w Grabinku, przyszły na świat dzieci, pytali się to gdzie zameldować, ale to było łatwiejsze bo można było tylko „ek” dostawić. Proszę o współpracę dobra wola ze strony Pana Wójta jest i urzędu, jeśli trzeba to i Pana Starosty.

Pani Halina Sztramska Sołtys sołectwa Morliny - złożyła podziękowania Panu Wójtowi, za to że przybył na miejsce pożaru, którego doświadczyłam mimo, że był to Sylwester. Podziękowania skierowała również do Pana Andrzeja Suchodolskiego, od którego otrzymała wsparcie w charakterze żywności.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

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


  








