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Protokół nr XVII/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 lutego  2008r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył siedemnastą 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 14 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 XVII Sesji Rady Gminy podjęto uchwałę Nr XVII/116/08 do Nr XVII/121/08 włącznie.

Następnie 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 zamierzonej likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej.
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.
	Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Na sesji obecna była nowo wybrana sołtys sołectwa Wałdowo Pani Maria Sosnowska.

Wójt Gminy Ostróda  podziękowania za dotychczasową pełnioną funkcję sołtysa Pani Małgorzacie Gąsior, która z przyczyn osobistych złożyła rezygnację.
Pani sołtys nie była obecna, zostanie jej przekazane podziękowanie w formie Listu i Książki.

Następnie Pan Wójt gratulował wyboru na to stanowisko Pani Marii Sosnowskiej, wręczył gratulacje, zaś Przewodniczący Rady wręczył kwiaty.

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

Wójt Gminy Ostróda przedstawił sprawozdanie w okresie między sesjami. Przedstawił przygotowane projekty uchwał
Uwag nie wniesiono.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie zamierzonej likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku.

Wójt Gminy Ostróda, mimo niepewności rodzice popierają tę inicjatywę. Szkoła o charakterze publicznym musi ulec przekształceniu w niepubliczną.
Jeśli w tym czasie nie uzyskamy porozumienia to od września szkoła będzie funkcjonowała tak jak do tej pory. 
Dobra korelacja i analiza poprzez wychowanie powinno pomóc w podnoszeniu wyników w szkole. Jako priorytet należy sobie postawić dobro dziecka.

W chwili obecnej przybył radny Aleksander Kondrusik.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVII/116/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zamierzonej likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

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

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVII/117/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Przewodniczący Rady odczytał niniejszy projekt uchwały.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVII/119/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono do projektu.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.

Przewodniczący Rady odczytał niniejszy projekt uchwały.
Uwag do projektu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Ad. 10.

Wolne wnioski i informacje.

Głos zabrał Pan Roman Ślusarczyk sołtys sołectwa Tyrowo, który powiedział, że należy się pochwała dla radnych za to, że dziś podjęli uchwałę w sprawie likwidacji szkoły w Idzbarku. 
Ponadto nawiązując do uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli, poprosił aby poinformować sołtysów jakie dodatki przysługują nauczycielowi i jaka jest pensja zasadnicza nauczyciela. Stwierdził, że wynagrodzenia nauczycieli pochłaniają budżety samorządom. nauczyciel w wieku 60 lat może pójść na emeryturę i dać szanse nowym, powiedział również, że 30% nauczycieli w gminie znalazło się przypadkiem.
Myślę, że Stowarzyszenie da dobry początek temu.


Następnie Pan Piotr Dmochewicz sołtys sołectwa Lipowo zapytał, dlaczego Zakład w Bałcynach nie odprowadza podatku i czy robi się coś w tym kierunku. 

Sołtys sołectwa Durąg Pan Zdzisław Kugler wspomniał, że dwa lata temu roznosił pismo o wymianę eternitu. Zainteresowani pytają, czy będą jakieś dodatki za to.

Radna Lila Brzózka zapytała na jakiej podstawie Pan Roman powiedział, że 30% są to nauczyciele przypadkowi. Jestem nauczycielem i mnie to zabolało, powiem jeszcze jedno dopóki istnieje  karta nauczyciela, to my niczego nie zmienimy. 

Radny A. Wiczkowski - jestem nauczycielem i jeżeli chodzi o dodatki to są one płacone z budżetu gminy.
Następnie powiedział, że nauczyciel otrzymuje dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny i jest to 4% od wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny tu dyrektorowi szkoły w wys. od 15-30%, dyrektorowi gimnazjum i zespołu szkół w wysokości od 20 do 40% oraz wicedyrektorowi każdego typu szkoły w wysokości. od 10 do 20% - wszystko od pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Jest jeszcze za wychowawstwo maksymalnie do 50zł.
Każdy wybrał określony zawód ja nikomu nie zazdroszczę. Jeśli komuś jest nie dobrze to niech zmieni zawód, nauczycielem można zostać i w wieku 40 lat. My możemy sobie tu dziś rozmawiać, ale to jest bez sensu dlatego, że prawo jest prawem i to wszystko zabezpiecza  Karta Nauczyciela. Do emerytury każdy ma prawo, lecz nikt nikogo na siłę nie może skierować.

Wójt Gminy Ostróda - wszystkie uchwały są dostępne zawsze przed sesją, wszyscy dostajecie zaproszenie na sesję z porządkiem. Jest Biuro Rady projekty są jawne, wszyscy mają pełen dostęp do informacji. 
Sprawa oświaty jest sprawą trudną, w Idzbarku udało mi się powiedzieć wprost,  dopóki jest Karta Nauczyciela, nauczyciel ma prawo korzystać ze wszystkiego.
Następnie Pan Wójt powiedział, że zgodnie z obowiązującym przepisem prawa nie mogliśmy nie zwolnić ich z płacenia podatku. Uniwersytet  Warmiński -Mazurski jest 100% właściciele i ustawa mówi, że wszystkie uczelnie są zwolnione z płacenia podatku a grunty w Bałcynach służą do celów badawczych. Zostały podpisane umowy z poszczególnymi katedrami. Jedno co mogliśmy zrobić to wystosowaliśmy interpelacje do Biura Poselskiego, żeby wziąć pod rozwagę taki zapis ustawowy i nie zwalniać uczelni. Zgadzam się z tym, że jest to niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych płatników.
Natomiast jeżeli chodzi o eternit, to spisywanie eternitu jest obligatoryjne. Koszt utylizacji wynosi 500-600zł za tonę i nad tym pracujemy. Jednak nie można myśleć, że skoro eternit  należy zdjąć to gmina pokryje nam nową dachówką.

Radny A. Kudon powiedział, że chce złożyć wniosek na wykonanie oświetlenia  w Wólce Lichtajńskiej.

Wójt Gminy - proszę budować.
Pan Kudon - proszę dać pieniądze.
Wójt Gminy - budżet uchwaliliśmy i jest on zadaniowy. Jak znajdzie Pan pieniądze to jeszcze w tym roku, a jak nie to proszę złożyć wniosek do budżetu na 2009 rok.
Pan Kudon - co do zjazdu w Górce, pytałem na ostatniej sesji o budowę zjazdu w m.Górka. Prosiłem, żeby mi przedstawiono kosztorys a odpisano mi.
W chwili obecnej Pan A. Kudon odczytał niniejsze pismo, które stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Po odczytaniu radny zapytał, skąd się biorą koszty 20.500zł.
Pani sołtys Halina Dworak wtrąciła - no chyba Pan żartuje.
Radny A. Kudon - ja nie żartuje, dlatego zapytałem skąd się biorą koszty.
Wójt Gminy Ostróda powiedział, że to pismo jest tak skonstruowane, żeby Pan sobie dobrze z niego skorzystał. Podana jest procedura, paragrafy, proszę udać się na miejsce zajrzeć do kosztorysu z pracownikiem merytorycznym, co Panu jest tam potrzebne, przejrzeć, spisać, zanotować. Nie jest możliwością przekazać Panu całej dokumentacji przetargowej, natomiast, żeby przeciąć tego typu debaty, bo one mogą się pojawiać jak coś jest na prawdę niejasne, macie Państwo Komisje Rewizyjną, komisja przyjęła swój plan pracy i w różnych tego typu niedomówieniach proszę zgłaszać wniosek o przeprowadzenie kontroli w IGK na to zadanie załóżmy, które was interesuje. Bo narobimy sobie niepotrzebnie roboty, a tło tego wszystkiego jest bardzo nieprzyjemne.

Radny A. Kudon - jest to nieprzyjemne, bo mi nie przedstawiono tego o co ja prosiłem.
Wójt - ja Panu tłumaczę i chcę, żeby Pan przyjął to jako fakt.
Radny A. Kudon - ale ja chciałem publicznie pokazać, żeby ludzie wiedzieli skąd się biorą te koszty.
Wójt Gminy - ale jaka rolę Pan tu sprawuje. 
Radny A. Kudon - jest to zamówienie publiczne czyli tyczy się wszystkich.
Wójt - oczywiście, proszę bardzo udać się na stanowisko pracy Kierownik IGK zastępuje Pana Tomczyka w tej chwili, który jest na urlopie i wszystkie dokumenty Pan otrzyma, które Pan interesują.
Radny A. Kudon - to nie jest odpowiedź.
Radny J. Kasprowicz - publiczne to nie znaczy, że można na środek 
Przewodniczący Rady  - Pani radny, jeżeli pójdzie Pan na miejsce wszystko może Pan spisać..
Radny A. Kudon - ale społeczeństwo chciałoby się dowiedzieć.
Przewodniczący Rady - no przepraszam, chyba język każdy ma.
Radny Kudon - ale ja zadałem proste pytanie, skąd się biorą koszty i nie uzyskałem takiej odpowiedzi.
Radny J. Kasprowicz- Andrzej, dlaczego chleb kosztuje 1,50zł? Dokładnie jest to samo pytanie.
Radny Kudon - spokojnie, nie wydałeś tych pieniędzy
Przewodniczący Rady - tyle czasu było, można było się dowiedzieć.
Radny Kudon - ja prosiłem o te informacje na sesje. Można było ksero tych kosztów przesłać do mnie do domu. Może powiem, dla mnie jest bardzo dziwną sprawą, żeby zjazd, który można powiedzieć, że jest w metrach kosztował 20 tyś. 
Wójt szkoda, że Pan na komisji się nie odezwał, jak zmiany w budżecie były na ten temat, była prawie cała komisja na ten temat poświęcona i o kosztach również. Ta kwota funkcjonowała już na komisjach. Jeszcze raz mówię, jest komisja rewizyjna to zadanie proszę zlecić, Przewodniczący Rady zleci komisji, żeby to sprawdzić dokładnie. Jeżeli Przewodniczący tego nie zrobi, ja wystąpię z prośba do komisji, żeby to zadanie przeanalizować, bo nie chcę, żeby Pan publicznie sugerował jakąś niegospodarność.
radny A. Kudon - jest to niegospodarność.

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

Ad. 11.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący rady o godz. 11.30, zamknął obrady XVII Sesji Rady Gminy Ostróda.

Na tym protokół zakończono.

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









































