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Protokół nr XXVI/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 12 grudnia 2008r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie
na ul. Jana III Sobieskiego 1


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył dwudziestą szóstą  w kadencji 2006 - 2010 Sesje Rady Gminy i po powitaniu Radnych, Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina, Sekretarza Gminy Andrzeja Pęzińskiego, Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, Sołtysów z terenu gminy oraz zaproszonych gości Pana Tomasza Klimka Komendanta Powiatowego Policji, Pana Tomasza Ostrowskiego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej i Dr Wojciech Krzekotowskiego Ordynatora Oddziału Laryngologicznego Szpitala Powiatowego w Ostródzie oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu Gminy, Dyrektor GOPS Danuta Niemanowska, Radca Prawny Marzenna Koziorowska.

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

	Otwarcie obrad.
	Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
	Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.  
	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Ostróda.

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 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagradzania, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
	Wolne wnioski i informacje. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.


Ad. 2.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad poprzednich sesji były dostępne na stanowisku d/s obsługi rady jak i są wyłożony do wglądu na dzisiejszej sesji.

Uwag do protokołów nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół Nr XXIV i Nr XXV
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych:
-„za” przyjęciem protokołów oddano - 11 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIV i XXV z obrad poprzednich 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 tym punkcie Pan Wójt podziękował radnym, sołtysom oraz wszystkim zaproszonym gościom licznie uczestniczącym biorącym udział w otwarciu nowego Urzędu Gminy Ostróda, które miało miejsce dnia 14 listopada 2008r. 
Kolejne podziękowania Pan Wójt skierował w stronę Rady za okazane wsparcie i pomoc przy realizacji wieloletniej inwestycji jakim jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.  Następnie dodał, że jest to duże osiągnięcie i gdyby nie gmina Ostróda nie mógłby taki zakład powstać. 
Wójt Gminy Ostróda wręczył na ręce Pana Przewodniczącego statuetkę. 

W chwili obecnej przybył radny Jan Kasprowicz, aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych.


W dalszej części przedstawianego sprawozdania, omawiając projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Pan Wójt powiedział, że obecność gości podyktowana jest propozycją udzielenia dotacji - wsparcia finansowego dla tych instytucji. Dodał,  że z roku na rok napływają do budżetu gminy wnioski i stwierdził, że nie ma co latami chować głowy w piasek. 
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Klimek od początku swojego funkcjonowania wnioskuje o pomoc przy zakupie samochodu, który będzie przeznaczony dla rewiru dzielnicowych uzasadniając, że zwiększy to bezpieczeństwo na terenie gminy. Następnie Pan Wójt dodał, że tak na prawdę pieniędzy nigdy nie będziemy mieli. Dodał, że jeżeli policja pozyska środki z samorządów wówczas za połowę samochodu otrzyma refundację. Propozycja przekazania kwoty 30tyś.
Kolejny wniosek, o którym Pan Wójt mówił to dofinansowanie kwoty 15 tyś. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z przeznaczeniem na zakup samochodu z drabiną hydrauliczną. Wspomniał, że samochód którym dysponuje straż jest ok. 30 letni, Komendant zwrócił się do wszystkich gmin z całego powiatu o pomoc w zakupie samochodu. Dodał, że nie tylko w mieście mamy wysoką zabudowę, również w gminie ona występuje są to kościoły, szkoły. Nadmienił, oby ten sprzęt był jak najmniej używany, niemniej jednak w sytuacjach alarmowych jest bardzo potrzebny. 
Następnie Pan Wójt powiedział, że obecny Pan Doktor Krzekotowski, zwrócił się o pomoc przy zakupie endoskopu laryngologicznego. Ze statystyki szpitala wynika, że 30% mieszkańców korzysta z tych usług i nigdy nie wiadomo na kogo wypadnie.  Wspomniał, że od wielu lat gmina dawała odpowiedź, że wolnych środków brak i tak na prawdę nigdy ich nie będzie. W tym przypadku wnioskuje się o kwotę 15 tyś. Dodał, że Burmistrz Miasta również przeznaczył środki na zakup sprzętu medycznego.  Na zakończenie stwierdził, że możliwość wsparcia jest uzasadniona i prawnie i moralnie inaczej by nie występował, natomiast decyzja zależy od Wysokiej Rady.

Pan Wójt podziękował za wystąpienie.

W chwili obecnej radny Andrzej Wiczkowski wnioskował o 10 minutową przerwę w obradach i możliwość spotkania się Rady.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Pana Wiczkowskiego pod głosowanie

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” wnioskiem oddano- 9 głosów ,
-„przeciw” były - 3 głosy,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy większością głosów opowiedziała się za wnioskiem radnego A. Wiczkowskiego.

W wyniku głosowania Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu A. Kondrusik.
Pan Aleksander Kondrusik powiedział, że nie budzi jego wątpliwości dofinansowanie do szpitala, natomiast ma wątpliwość czy gmina nie łamie zasad prawnych udzielając dofinansowania spółce prawa handlowego jakim jest szpital.

Pan Wójt wyjaśnił, że opinię prawną ma na piśmie na wszystkie wnioski.  

Radca Prawny Marzenna Koziorowska - w katalogu zadań własnych gminy jest zapisane realizacja zadań z zakresu służby zdrowia. Możliwe jest udzielenie pomocy powiatowi, który te pieniądze przekaże do szpitala.  Kwestią jest forma przekazania, jednak powiat ma taką możliwość.                                                                                                                                                                                                    

Radny A. Kondrusik - stwierdził, że nadal budzi to jego wątpliwość, uważa, że powiat nie może przekazać pieniędzy szpitalowi. W tym przypadku gmina powinna zostać procentowym akcjonariuszem.
przekazania tu  nie
Pani Mecenas wyjaśniła, że żadne naruszenia przepisów odnośnie przekazania w tym przypadku nie występują.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Następnie Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 9 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 3 głosy.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXVI/160/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Ostróda.

W dyskusji głos zabrali:
Radny Aleksander Kondrusik powiedział, że po zapoznaniu się z programem ochrony środowiska, ma wiele spostrzeżeń. Przede wszystkim zwrócił uwagę na zapis mówiący o dużych emitentach zanieczyszczeń. W planie podane są Morliny. Pan Kondrusik wyjaśnił, że zakład w  Morlinach od 10 lat ma kotłownie gazowe. Dodał, że w tym przypadku największym emitentem pyłów jest miasto Ostróda, tu podał jako przykład MPEC. 
Następnie wspomniał, że jest nieprawdą to, że na terenie gminy występuje jeleń sika. Dodał, że jest to rzadki gatunek.

Pan Jan Brzozowski Kierownik Ref. IGK wyjaśnił, że program opracowywała firma na zlecenie i wykonała go na podstawie otrzymanych materiałów. Dodał, że można zwrócić się do firmy o ewentualne sprostowania.
Pan Wójt nadmienił, że program ten opiniował Zarząd Powiatu Ostródzkiego. 

Radny Jan Kasprowicz zaproponował, aby projekt ten przedyskutować na komisjach i ewentualnie toczyć rozmowy z firma, która plan ten napisała.

Wójt Gminy Ostróda wnioskował o zdjęcie z porządku obrad niniejszego projektu uchwały. Zaproponował, aby wszelkie wątpliwości i propozycje zmian zapisów w tej uchwale składać na piśmie, najpóźniej do dnia 16 grudnia br. do Kierownika Ref. Inwestycyjnego.   

Przewodniczący Rady poddał niniejszy wniosek pod głosowanie.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” zdjęciem z porządku obrad niniejszego projektu uchwały oddano - 12 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie zdjęła z porządku obrad pkt 5 tj. projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Ostróda.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu zaproszonym gościom, którzy podziękowali Wysokiej Radzie za pozytywne zaopiniowanie wniosków.
Następnie goście opuścili salę obrad.

Ad. 6.
Realizując punkt szósty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXVI/161/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.
W punkcie siódmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał niniejszy projekt pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.
Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady poinformował, że w roku 2008 wydano 27 decyzji administracyjnych. Obowiązek przekazania tej informacji wynika z zapisów ustawy o rolnictwie.

Radny Andrzej Wiczkowski wnioskował o interwencje w Ośrodku Zdrowia w Pietrzwałdzie. Powiedział, że obecna Pani doktor nie jeździ, nie przyjmuje a sytuację trzeba zmienić na dobre. Aktualna sytuacja to już standard. Dodał, że zainteresowani są lekarze z Rożentala świadczeniem usług w ośrodku w Pietrzwałdzie. Jest to pewna nadzieja dla mieszkańców, że coś może się zmieni. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy uściślił godziny poszczególnych części sesji w dniu 22 grudnia br. tj. godz. 9.30 - część proceduralna w tym punkcie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009rok), godz. 11.00 - część uroczysta opłatkowa.  Sesja odbędzie się w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku. Wszystkich serdecznie zaprosił.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

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

 





