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Protokół nr XXIX/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 12 lutego 2009r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10.00
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po stwierdzeniu quorum – 15 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) – prowadzący obrady P. Roman Nowakowski  powitał radnych,  Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina, Sekretarza Gminy Andrzeja Pęzińskiego, Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, kierowników urzędu, sołtysów z terenu gminy oraz zaproszonych gości: Panią Małgorzatę Gajewską Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie wraz z reprezentującymi ją uczniami i rodzicami.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał porządek, 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 nadania imienia Zespołowi Szkół w Samborowie.
Przerwa.
	Projekt uchwały budżetowej na 2009r.
W tym punkcie:
1/ Wystąpienie Wójta Gminy.
2/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
3/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4/ Odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu.
5/ Stanowisko Wójta wobec złożonych wniosków.
6/ Dyskusja nad projektem budżetu.
7/. Głosowanie na projektem uchwały budżetowej. 
	Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki.
Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad.

Następnie Pan Nowakowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku obrad:
Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin zgłosił  wniosek formalny o wprowadzenie zmian do porządku obrad, tj.
	Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 
Wójt Gminy Ostróda powiedział, że jest to sprawa terminowa 15 marca będzie pierwsza rata podatku i jest konieczne w dwóch miejscowościach uruchomienie inkasenta, dotyczy to sołectwa Smykówko i Wirwajdy.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania Rada Gminy Ostróda jednogłośnie pozytywnie przegłosowała włączenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
 Niniejszy projekt przyjął pkt 11 porządku obrad ,pozostałe 12 i 13.


Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pan Nowakowski poinformował, że protokół z obrad poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku w biurze rady jak również jest dostępny na dzisiejszej sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXVIII z obrad poprzedniej sesji.

Ad. 3 
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami, w którym zawarte są informacje dotyczące wydanych zarządzeń oraz spotkań, konferencji i uroczystości. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Pan Wójt krótko omówił przygotowane projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pan Wójt powiedział, że w dalszej części ta analiza zostanie przedstawiona na slajdach.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych  przychylamy się do wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. do tej pory cena za zbiórkę 1 kg wynosiła 1,10zł z czego 0,40gr dokładał nasz rolnik 0,70gr dopłacała gmina. Natomiast aktualnie cena ta wzrosła do 1,80zł i proporcjonalnie rolnik dopłacać będzie 0,65gr zaś gmina 1,15zł do każdego kg. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy, sprawa znana i dotyczy to wszystkich punktów gdzie telekomunikacja ma swoje urządzenia. Rada musi to uchwałą usankcjonować a następnie będę mógł zawrzeć stosowne porozumienia.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki, proponuje się nadać nazwy ulic w miejscowości Szafranki : Morelowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa i Śliwkowa.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia wynika ze zmiany inkasentów w sołectwie Smykówko i Wirwajdy. Jest to sprawa techniczna.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego przez Pana Wójta sprawozdania.

Ad. 4.
W punkcie czwartym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Samborowie.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXIX/168/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Samborowie - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

(Gromkie brawa)

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski powiedział, że nadanie imienia Zespołowi Szkół w Samborowie pod Patronatem Mikołaja Kopernika to wielki zaszczyt. Młodzieży życzył osiągania takich wyników w nauce jak właśnie astronom M. Kopernik. 

Następnie Pan Nowakowski udzielił głosu Pani Małgorzacie Gajewskiej - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie.

Pani Małgorzata Gajewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie podziękowała za udzielenie głosu.
Następnie kierując się w stronę  Wójta Gminy Ostróda oraz Przewodniczącego Rady Gminy powiedziała, że w imieniu młodzieży oraz rodziców chciałby podziękować za umożliwienia wzięcia udziału w dzisiejszej sesji. Tę obecność odbiera jako praktyczną lekcję wiedzy o społeczeństwie i pewien etap dążący do nadania imienia naszej szkole. Na zakończenia zaprosiła wszystkich na uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkół w Samborowie na dzień 19 lutego 2009r.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin złożył gratulacje Pani Małgorzacie Gajewskiej, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Młodzieży. Wspomniał, że szkoła w Samborowie jest jedynym ośrodkiem, który spełnia wszystkie możliwe formy kształcenia w naszej gminie. Poczynając os przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w pełnym asortymencie młodzież może zdobywać wiedzę. Ta szkoła kształci od początku do końca z dobrymi wynikami, z dobrym efektem wychowawczym. Przyjęcie imienia tak znanego w świecie Polaka to wielki zaszczyt. Dodał, że o tym będzie jednak czas mówić na uroczystości natomiast dziś wielkie słowa uznania, wielkie gratulacje. W gminie będzie to druga szkoła ze sztandarem i myślę, że w ślad pójdą następne. 

Następnie Pan Wójt powiedział, że wpłynęły do urzędu  podziękowania  od dzieci i młodzieży z Domu im. Sybiraków w Szymanowie na ręce Pana Antoniego Glinickiego sołtysa sołectwa Zwierzewo oraz mieszkańcom Zwierzewa, za zorganizowanie Mikołaja dla dzieci.
Pan Wójt odczytał podziękowania i złożył gratulacje Panu A. Glinickiemu za wkład i zaangażowania.
Pan Wójt żartobliwie wspomniał, że szczęście chyba nie omija Zwierzewa, ponieważ ostatnio zawaliły się dwie ściany szczytowe naszej inwestycji.

Ponadto Wójt Gminy Ostróda przedstawił informacje dotyczące minionego miesiąca stycznia, tj. zimowe utrzymanie dróg w gminie Ostróda. Z informacji wynika, że m-c styczeń kosztował gminę 76.470,85zł. Dodał, że jest to bardzo mocno nagłaśnianie, eksponowane, że mieszkańcy płacą podatki gmina łaski nie robi trzeba odśnieżać. Tak też jest, wszystko kosztuje. To jest tylko przez miesiąc dla prowadzących działalność gospodarczą ok. 49tyś. natomiast  dla osób fizycznych czyli rolników z którymi mamy podpisane umowy 27.500zł W zestawieniu są pokazane koszty od kwoty 100zł do blisko nawet 10 tyś w zależności od rejonu działania. Potwierdzenia tych usług dokonywali sołtysi, radni w zależności od sytuacji. Nie ma takiej godziny, która nie była potwierdzona przez radnego bądź  sołtysa. Nie jest jednak tak, że obowiązek  podpisania spoczywa i na radnym i sołtysie. Mamy to prawnie oświadczone.

Informacje o zimowym utrzymaniu dróg stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5 Przerwa.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy.

Po przerwie Pan Nowakowski wznowił obrady XXIX sesji przystępując do pkt 6 porządku obrad.



Ad. 6.
Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok.

W tym punkcie:
Ad. 1.
Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda.
Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin w swoim  wystąpieniu powiedział:
Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 był przedstawiany na różnych gremiach, m.in. na naradzie sołtysów i naradzie dyrektorów placówek oświatowych. Jednak procedura tego wymaga, aby mimo wszystko przypomnieć najważniejsze założenia tego projektu.

Wystąpienie Wójta stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zadania inwestycyjne na rok 2009 stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 2
Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej na 2009r.

Ad. 3
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 825/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie budżetu na 2009r. oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.
Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Ostróda na 2009 rok.
Niniejsza opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 4.
Odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu.
Pan Andrzej Suchodolski Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich, zabrał głos i powiedział:
Panie Przewodniczący, Pani i Panowie radni odczytam stanowisko Komisji Budżetu z dnia 28 stycznia 2009r. odnośnie złożonego wniosku Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.
„Komisja Oświaty w piśmie złożonym w dniu 12 stycznia 2009r. wnioskowała o zmianę projektu budżetu Gminy na rok 2009. Zmiany miały polegać na zmniejszeniu wydatków na łączną kwotę 144.800zł oraz równoważnym zwiększeniu w innych zadaniach. Komisja finansów po analizie wniosku i konsultacji z projektodawcą budżetu, celem stwierdzenia czy nie dokona ona autopoprawki budżetu w tym zakresie, uznaje iż powyższy wniosek należy odrzucić ponieważ naruszyłoby zasadę właściwego gospodarowania środkami publicznymi.
Inne postulowane zmiany na dzień dzisiejszy nie znajdują rozwiązania formalnego i wymagają dalszych rozmów i negocjacji z Miastem Ostróda i dopiero po pozytywnych dla naszej gminy rozstrzygnięciach można byłoby wprowadzić zmiany w tym zakresie. Inną kwestią jest złożenie powyższych wniosków w ostatniej chwili w kolizji z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu zawartą w uchwale rady gminy z dnia 30 maja 2006r. W związku z tym Komisja Budżetu wnosi o odrzucenie w całości poprawek zawartych we wniosku  komisji oświaty i rekomenduje projekt budżetu na 2009 rok do uchwalenia przez wysoką Radę”.

Ad. 5.
Stanowisko Wójta wobec złożonych wniosków.
Wójt Gminy Ostróda odniósł się do wniosków Komisji Oświaty i powiedziała:
Wysoka Rado, szanowni Państwo. Procedura pokazuje, że moja wypowiedź jest związana z potwierdzeniem pewnych kwestii, które wokół dyskusji nad zmianami proponowanymi miały miejsce. Odpowiem rzeczowo, bo nie jest to ustosunkowanie się do wniosków Komisji Oświaty, gdyż mnie jako projektodawcę i Wójta obowiązuje ustosunkowanie się do wniosków  komisji merytorycznej, czyli komisji budżetowej, zgodnie z zapisami w uchwale rady dot. procedur uchwalania budżetu. Skoro Komisji Budżetu odrzuca w całości Wniosek Komisji Oświaty(...) i rekomenduje projekt przedstawiony do uchwalenia to chciałbym tylko zająć stanowisko, które po części w dyskusjach już przedstawiałem.
Jeżeli chodzi o Dział Kultura Dziedzictwa Narodowego, nie ukrywajmy tutaj sprzeczności z umiejscowieniem Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Po analizie i wzięciu pod uwagę sugestii Państwa Radnych mogę przedstawić zobowiązanie formalne, że na przestrzeni 4-5 miesięcy lokalizację pomieszczeń dyrektora Gminnego Bibliotek Wiejskich przeniosę do zasobów gminnych. Decyzję taką podjąłem jest to tylko kwestia czasu.
Sprawy związane z szukaniem pieniędzy w budżecie a konkretnie z dofinansowaniem do zakładu komunikacji miejskiej, utrzymaniem bezdomnych zwierząt czy też promocją, na tym etapie tak jak słusznie komisja podjęła, nie jesteśmy w stanie poczynić w takiej sytuacji cięcia środków finansowych, ponieważ nic nie mamy wynegocjowane. Proponujemy Burmistrzowi i dyrektorowi zmniejszenie tych wydatków, jeżeli ono nastąpi to bardzo chętnie będziemy mogli dzielić środki tak jak rada podejmie decyzje, czy też przy jakimś tam wstępnym wskazaniu prze zemnie. 
Podobna sytuacja ma się z dofinansowaniem gminy do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dzieje się to okresowo, że nie wiadomo skąd się tych psów weźmie i nie możemy się odpędzić od wniosków stowarzyszeń, gdzie ma dyskusji. Na dzień dzisiejszy, jeżeli nie podejmiemy działań wspólnych i z miastem i z innymi gminami, ale również wewnątrz własnej gminy bo odpowiedzialność obywatelska musi być większa, to ten problem będzie nas niestety kosztował.
Wydatki, które są szukane w promocji gminy, to też nie jest tak, że jest to związane z jakąś nadzwyczajną promocją, niektórzy mogą sobie pomyśleć, że Wójt chce się promować. Tak, ja się nie muszę promować przez tyle lat pracy w samorządzie. Proszę państwa ja codziennie jestem oceniany krytykowany, albo też z uznaniem niektóre sprawy udają nam się wspólnie rozwiązywać i to jest największa promocja. Dobrze wykonane zadania to jest promocja Wójta. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że po te pieniądze sięgają stowarzyszenia i daleko nie trzeba szukać . Ostatnio wpłyną wniosek z ośrodka, żeby wesprzeć Wentę Dobroczynności o 2.000 zł. Takie szlachetne cele wspieramy są to spotkania gremialne samorządów i takich Went kilkanaście w ciągu roku. Są to proste rachunki i jeżeli cięcia miałyby nastąpić, to trzeba byłoby się zastanowić nad dotacją 30tyś na Mistrzostwa Świata w piłce plażowej dla Hotelu Anders, tylko jak my jako urząd będziemy wyglądać. Urząd Marszałkowski przekazuje dziesiątki tysięcy, Miasto Ostróda dziesiątki tysięcy a my jako, że właściciel na swoim terytorium nie promujemy tej inicjatywy. My tam nie musimy być, najmniej są nam potrzebne masowości. Proszę mi wierzyć ludzie pytają mnie, jak nam się udaje zorganizować takie imprezy na co ja odpowiadam, że współpracujemy z hotelem, ZLOT rozwija się na terenie gminy. To jest taki przykład, który jest dużym wsparciem tej promocji. Na tej promocji w tym roku minimalnie jest pokazany wzrost środków a to z racji współfinansowania przez wszystkie samorządy Światowych Dni Turystyki. Innych możliwości przekazania środków może 6 czy 8 tyś nie ma tylko w ujęciu promocyjnym. Na bieżąco trzeba sprawdzać, kontrolować tu nie ma jakiejś nadzwyczajnej promocji, dlatego nie widzę możliwości, żeby można było dokonać cięć.
Stąd zamyka nam się źródło ewentualnych środków, które można by było dzielić. Niemniej jednak, chciałbym potwierdzić to co jest we wniosku komisji oświaty ujmowane, tj.: wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Turznicy, remont świetlicy w Ostrowinie. Jeżeli chodzi o prace plac zabaw Klonowo, Wygoda, Glaznoty świetlica, to mogę powiedzieć że w Klonowie łącznie ze stowarzyszeniem, tutaj Pan Wróbel jest zaangażowany staramy się o działkę z przeznaczeniem na plac rekreacyjny i jak od Agencji uzyskamy wówczas będziemy mogli myśleć o zagospodarowaniu. Dalej remont dachu na remizie w Glaznotach, boisko przy remizie no i stoły do tenisa.
Jeżeli chodzi o drogi, to w tym budżecie mamy zaplanowane do wykonania utwardzenie drogi w Tyrowie gminne przy szkole. Jest to zadanie kosztowne ok. 80 tyś złotych wykonanie nalewki. Remonty bieżące na drodze w Wyżnicach, Lubajnach, oczywista rzecz mostek przy szkole w Samborowie, ok. 8 tyś. Oczywiście ujęte jest w tym budżecie wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Lipowie na kwotę taką, która powinna spowodować zrealizowanie tego zadania. Są to moje wyjaśnienia jako projektodawcy budżetu. Myślę, że na każdej sesji tak jak zawsze, gdy jest dyskusja o pieniądzach, możemy wracać do wieli zadań, które są juz tutaj pokazywane i które będą pokazywane w perspektywie przez państwa radnych bądź te, które ciągle czekają w kolejce, ale musimy mieć co do podziału, musimy mieć pieniądze.
Natomiast sprawa społecznie budowanego Domu Pogrzebowego w Pietrzwałdzie jest jak najbardziej zawsze możliwa, tylko musi się odwrócić kolejność troszeczkę. Ja widzę to w ten sposób, że społeczeństwo jeżeli taki wniosek złoży,  myślę tu o konkretnym stowarzyszeniu to realizujemy. Mamy taką sytuację w Zwierzewie a od lat realizujemy w Ornowie. I gdyby to polegało na podpisaniu porozumienia, że społeczeństwo wybuduje poważny, ważny sobie obiekt kosztowny, bo ja nie bardzo wierzę, że za 30 tyś można byłoby zrealizować, stąd nie chcę tego przyjmować jako zadanie realizowane przez gminę. Jeśli taki wniosek padnie, myślę, że stać jest gminę o tym decydują radni, przekazać te 30 tyś tylko resztę niech robi społeczeństwo, które tego chce. Takie jest moje stanowisko. Do wszystkiego możemy wracać, tylko, żeby miało swoją chronologię. Dziękuję bardzo”.

Ad. 6.
Dyskusja nad projektem budżetu.
Przewodniczący Rady Roman Nowakowski udzielił głosu Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.
Radny A. Wiczkowski powiedział: „ jestem Przewodniczący Komisji Oświaty (...) więc czuje się zobowiązany odnośnie wnioski jak i po dzisiejszych wypowiedziach Pana przewodniczącego komisji budżetu oraz Pana Wójta odnieść się do tych słów.  
Jeżeli chodzi o pierwszy wniosek o zmniejszenie wydatków w Dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego proponowaliśmy zmniejszyć kwotę 14 tyś. Szczerze mówiąc od tego ta sytuacja się wywiązała. Ja myślę, że dobrym rezultatem się to zakończyło. Słuchając ze słów Pana Wójta, że ta osoba powinna się znajdować w urzędzie i do tego urzędu trafi. Ja sobie nie wyobrażam tego, gdyż my przekazujemy te informacje na wieś i ja sobie nie wyobrażam powiedzieć ludziom na wsi, żeśmy przeznaczyli 6mln na budowę nowego urzędu i nie znalazło się jeszcze jedno miejsce dla jednej osoby, i musimy wynajmować pomieszczenia za 14 tyś. Kwota 14 tyś jak się potem okazało jest błędnie wpisana w budżet gminy, jest to kwota mniejsza.
Jeżeli chodzi o drugi wniosek związany ze zmniejszeniem wydatków, była to kwota 60 tyś z transportu lokalnego. Rezultatem tego wniosku było spotkanie radnych i Pana Wójta z dyrektorem tego przedsiębiorstwa. Moja konkluzja jest taka, że tam nikomu nie zależy na zmniejszeniu wydatków naszych. Z tego co było widać tam dyrektor nie odpowiada finansowo za sytuację finansową spółki, tylko budżet miasta pokrywa niedobory tego finansowania. Dowiedzieliśmy się również ZKM za 1km przewozu wylicza cenę 5zł. Chyba każdy z państwa wie ile wychodzi wynajęcie autokaru, jest to nieco powyżej 2zł. To też cenne informacje jakie, żeśmy uzyskali dzięki temu naszemu wnioskowi. Myślę, że ten wniosek i ta sprawa, zresztą jak Pan Wójt tutaj słusznie powiedział, że sprawa ta nie będzie miała końca razem będziemy pracowali nad tym, żeby tych autobusów nie zmniejszać bo byłoby to z krzywdą dla naszych mieszkańców, że uda się zrelacjonizować ten transport lokalny na terenie naszej gminy.
Jeżeli chodzi o kwotę ... na utrzymanie bezdomnych zwierząt to wynikało z zapisu budżetowego chyba też mylnego jak się później okazało, że w tym roku proponuje się znowu zwyżkę. Później okazało się, że ta zwyżka nie będzie miała miejsca i nie będzie to kwota 104 tyś tylko 94 tyś.
Jeżeli chodzi o zdjęcie z promocji gminy kwoty 60 tyś. Ja jestem radnym kilku kadencji i powstawał ZLOT i były takie zapewnienia, że wszystkie sprawy dotyczące promocji gminy przejmie ZLOT. Sytuacja jest taka, że coraz więcej wydajemy na tę promocję, można o tym i trzeba dyskutować czy to dobrze czy źle.
Jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków na kwotę 144.800zł, które Pan Wójt przedstawił. Ja mam świadomość, że to  nie są wszystkie rzeczy które dotyczą naszej gminy ale od czegoś trzeba zacząć. U nas prowadzimy ogromne inwestycje, które sięgają milionów i tam problemów z uzyskaniem pieniędzy nie ma. Jeśli natomiast chodzi o kwotę 5 czy 6 tyś to pojawia się problem z ich uzyskaniem przez radnych czy sołtysów na jakieś realizacje. Tym niemniej dziwię się i nie wiem jak to rozumieć jeżeli komisja budżetu opiniując wnioski sama mówi, że część wniosków ujętych jest w projekcie budżetu, to nie wiem jak to rozumieć, czy część wniosków jest pozytywnie rozpatrzonych? Komisja budżetu mówi, że w całości odrzuca ten wniosek i Pan Wójt o części ich mówi. Druga sprawa, chciałbym zapytać Pana przewodniczącego komisji budżetu, bo tutaj rozmawiamy w ogóle o projekcie budżetu, w paragrafie 750 Administracja publiczna -urząd w sprawozdaniu z realizacji budżetu za rok 2007, czyli jeden rok tu minęliśmy płace i wynagrodzenia są 2mln 50tyś a teraz się proponuje 2mln 786tyś. Jest to różnica 750tyś. Chciałbym zapytać, bo wzrost wynagrodzeń planuje się o 3% i z tego co wiem to pracownicy tyle otrzymują. Z czego wynika zwiększenie wydatków na płace o 750tyś przez rok budżetowy. Druga sprawa wzrost jest energii elektrycznej. Budżet nasz przewiduje taką samą kwotę, więc proszę mi powiedzieć, jeżeli pozytywnie opiniujecie ten projekt budżetu, ta jak to będzie się miało w roku budżetowym. Ale na koniec po tych wszystkich rozmowach, które prowadziliśmy w różnych gremiach, chcę zacytować jedno zdanie, które Pan Wójt tutaj powiedział. „żeby pójść dalej o dwa kroki, trzeba się cofnąć”. Ja rzeczywiście podjęliśmy taką decyzję, że cofniemy się o krok i wycofuję ten wniosek. Jest taka moja propozycja jako przewodniczącego komisji, żeby te wnioski zdjąć.

Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński próbował odpowiedzieć na pytania odnośnie płac w urzędzie gminy, na co Pan A. Wiczkowski Przewodniczący Komisji Oświaty powiedział, że prosił o odpowiedź w tej sprawie Pana Andrzeja Suchodolskiego Przewodniczącego Komisji Budżetu.

Pan R. Nowakowski Przewodniczący Rady powiedział, że udziela głosu Panu Sekretarzowi, gdyż zna technicznie tę sprawę.

Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński wyjaśnił, że urząd jest budżetówką i jeżeli chodzi o planowanie wzrostu płac, np. w roku 2008 było poniżej wskaźnika ministerialnego inflacji. „Trudno mi się odnosić do danych sprzed dwóch lat, natomiast z 2008r. jaki to jest to ja poproszę Panią Marię, gdyż nie wiedziałem że dziś będzie o tym mowa. Na komisjach ten temat nie był poruszany. Należy sobie zdawać jednak sprawę, że skoro wam pracownicy mówią, bo wiecie, tak Pan przewodniczący stwierdził, że maja o 3% to jest ich oczywiście sprawa, że was informują na tema swoich płac. My planujemy tak jak nam mówi inflacja, natomiast są pewne zobowiązania obligatoryjne dotyczące rozwiązań płacowych z zakresu prawa pracy, które nakazują wypłacanie nam nagród jubileuszowych, nakazują nam wypłacania odpraw emerytalnych i stąd się biorą te kwoty. W żadnym wypadku nie można porównać tego z zakładem produkcyjnym, gdzie wskaźniki są prawie żadne, co chyba widać. Bardzo ciekawe byłoby zestawienie jednak wzrostu płac w sferze oświatowej, wtedy mielibyśmy jakieś porównanie. My co nam nakazują to my robimy i ten wzrost płac w sferze oświatowej jest potężny. Nasi pracownicy planowane podwyżki otrzymali kilku procentowe. Te podwyżki wynikają z obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych, trzynastych pensji oraz odpraw związanych z emeryturami. Dziękuję.”

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Oświaty(...) Andrzeja Wiczkowskiego stwierdził, że nic by się nie stało, gdyby wcześniej poinformował, żeby takie informacje na sesje przygotować. Są to techniczne informacje, które trzeba jednak przygotować i wiedzielibyśmy wówczas szczegółowo.

Sekretarz Gminy nadmienił: „rozumiem Panie Przewodniczący, bo trudno śledzić ostatnio te prace komisji, komisje strasznie są zainteresowane płacami i tą sferą na przestrzeni 5 lat, zrobimy oddzielne posiedzenie i przeanalizujemy sięgając po rocznik statystyczny porównując do średniej płacy w Polsce. Tu nie widzę najmniejszych przeszkód”.

Pan Andrzej Wiczkowski wyjaśnił, że nie interesuje go kto ile zarabia wie, że podwyżki są minimalne ale jeżeli na przestrzeni roku budżetowego zwyżka jest o 750tyś to jest coś nie tak. Dodał, że albo źle wyliczone albo nie wiem co?

Skarbnik Gminy Maria Andrychowska powiedział, że patrząc na sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 to Państwo mają wykonanie, natomiast plan jest wyższy. Bo były niewykonane wynagrodzenia, 

Pan Wiczkowski potwierdził.

Pani Skarbnik dalej, „tak a teraz jeszcze 2008r.”

Wójt Gminy Ostróda zabrał głos i powiedział: „wniosek bardzo prosty nasuwa się jeden. Komisja, protokół wnioski i urząd nie robi żadnej łaski żeby wyjaśnić wszystko to co jest planowane co jest realizowane. Tylko musi taką dyspozycje dostać na podstawie protokołu z komisji. Od kilku spotkań ja osobiście jakoś nie mam przyjemności mieć, stąd są po prostu niedoinformowania być może. Praca w samorządzie ma określony charakter i strukturę. Po to są powołane komisje, które mają plany swojego działania. O rezultacie pracy komisji dowiadujemy się z protokołu. Tam są wnioski, zapytania, zalecenia, wyjaśnić w zależności od rodzaju komisji. Myślę, że wiele spraw, które wokół budżetu  tak się składa że nie trzeba powtarzać historii mam nadzieję że uchwalamy dzisiaj budżet i będziemy pracować dalej, ale pilnując procedury też czasowej jesteśmy w stanie i obowiązku jako Wójt, jako urząd jako poszczególni pracownicy być do dyspozycji Wysokiej Rady. Tylko proszę dać nam czas, żebyśmy mogli w tej dyspozycji być.”

Radny Andrzej Kudon powiedział, że ma zapytanie odnośnie swojego wniosku, który był składany a dotyczy wymiany okien w świetlicy w Idzbarku.

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział: „oczywiście, że nie odpowiedziałem tak jak na wiele innych wniosków, wiemy o czym mówimy bo tego nie ma ujęte w budżecie. Ja tylko mówiłem o tym co jest w planie budżetowym. Osobiście i Państwu też daje pod rozwagę nad takimi faktami, że tam gdzie są ujęte zasadnicze duże sprawy chociażby budowa drogi dolnej w Idzbarku i to milionowej inwestycji, to trudno tutaj jeszcze zadowolić każdą najdrobniejszą rzecz. Są w budżecie takie miejscowości, które ani śladu w budżecie nie mają. Jeżeli w Tyrowie sprawa nalewki jest od lat wnioskowana w ogóle o świetlicy nie mówię bo to jest też wielki wydatek. Tak więc proponuje spojrzeć w ten sposób, że jeżeli są duże zadania zasadnicze wpisane do budżetu, to wszystkiego się nie da a miejscowości jest kilkadziesiąt. Krótko mówiąc tej stolarki nie mamy zaplanowanej w budżecie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy Ostróda który powiedział, że ma już przygotowane informacje chciałby odnieść się do płac,  gdyż później chodzą niepotrzebne mity. 
„jeżeli chodzi o plan na 2008r. to płace wynosiły 2mln 420tyś, natomiast jeżeli chodzi o planowany rok 2009 to wynosi 2mln 780tyś, czyli jest wzrost o 250tyś. Na tę kwotę 250 tyś składa się 4% wzrost płac reszta to są odprawy plus zadania finansowane z Urzędu Wojewódzkiego. Kwestia wynagrodzeń, płac jest szczególną kwestią dotyczącą kontroli i nigdy nam tego nie zarzucono. Ponadto na tę kwotę składają się roboty publiczne, prace interwencyjne oraz zatrudnienie dodatkowo pracowników obsługi dwie sprzątaczki i dwóch konserwatorów.

Radny Janusz Sadowski powiedział iż jest najmłodszym radnym i zaobserwował, że w tym wypadku nie ma żadnego budowania samorządu, jest natomiast walka w pojedynkę. Po to zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo, żeby jednak razem współpracować. Musimy zastanowić się nad dopłatą do ZKM. Ja również pracuje w firmie logistycznej i to nie jest tak, że 5 zł są to koszty. Myślę, że są to zawyżone koszty i tak jak Pani Skarbnik mówiła jest to praca na następny nasz rok. Następną sprawą a zaczęło się od Pani z biblioteki należało by przyjrzeć się funkcjonowaniem bibliotek wiejskich, to są też nasze koszty. Uważam, że radni nie są po to, żeby przyjść popatrzeć i pójść. Muszą wziąć pełna odpowiedzialność za to co robimy nie można się tego bać. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy kolega radny pofatygował się i odwiedził biblioteki. Pan Przewodniczący powiedział, że sam osobiście on to uczynił i okazuje się że dzieci tam chodzą. Dodał, że odnośnie współpracy to na to liczy, gdyż w pojedynkę nic się nie zrobi. Ze swojej strony deklaruję współpracę. Na komisji wypracować jednak trzeba spójne wnioski, jeżeli komisja się odbywa i jest protokół do następnej komisji jest czas dla urzędników. Urzędnicy widzą, że jest zapytanie w protokole to jest ich problem maja przygotować odpowiedź. Tajemnicy dla radnych tutaj w urzędzie nie ma. Finansowe sprawy muszą być jawne i o to bardzo proszę po każdej komisji, żeby nie zabrakło protokołu. To na pewno będzie współpraca i nikt nie będzie mówił, że radni w pojedynkę pracują. Tu nikt nie musi walczyć, tu tylko trzeba współpracować”.

Radny Janusz Sadowski - „Panie Przewodniczący to nie jest tak, że ja wszystkie rozumy zjadłem i chciałbym biblioteki zamknąć. Moja myśl jest taka, żeby je może zredukować. Ja uważam, bo padły tutaj słowa o realizacje wniosków, które są do zrealizowania. Było spotkanie z Panem Wójtem na którym powiedział, że przychyla się do wniosków i są one do zrealizowania w trakcie roku budżetowego. To co jest realizowane nie jest moją inwestycją tylko na chwałę urzędu”.

Radny Aleksander Kondrusik nawiązując do budżetu stwierdził: „ chciałbym powiedzieć, że budżet jest rzeczą skomplikowaną i trzeba mieć wiedzę żeby umieć go czytać. Ja nawet dzisiaj miałbym uwagi co do projektu budżetu szczególnie do wydatków, ale nie chciałbym ich zgłaszać. Wynika to z tego, po pierwsze radni poświęcili dużo czasu na czytanie tego  budżetu. Później różne rzeczy się pojawiają i przypomnijmy sobie ile jest zmian w ciągu roku. Budżet moim zdaniem jest bardzo optymistyczny. Przychody własne gminy wynikają z różnych dotacji oczekujemy, że z  Unii Europejskiej otrzymamy o 470% więcej niż w roku ubiegłym z 1mln 200tyś do 5mln. Na subwencje oświatową liczymy na ok. 6mln a w tamtym roku otrzymaliśmy 1,5 mln, tj. wzrost cztero krotny. Druga sprawa to na co najbardziej mamy wpływ to są dochody gmina na które składają się podatki, inne dochody sprzedaż majątku gminy wzrost mamy o 1,1%. My musimy ciągle się zastanawiać jak zwiększać te dochody własne gminy ale nie kosztem mieszkańców nie kosztem przedsiębiorców, którzy te dochody tworzą. Myślę, że wzrost czterokrotny środków pozyskanych z innych źródeł a widzieliśmy jak było w poprzednim roku to jest bardzo optymistyczne.”

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do wypowiedzi radnego Pana A. Kondrusika powiedział: „nie ma tu żadnych różnic między nami ja przedstawiając projekt budżetu powiedziałem wyraźnie, że te dochody to są oparte o nasze marzenie, chodzi o UE. Chodzi o to, żeby wszyscy to rozumieli. Planując budżet trudno jest powiedzieć, które zadanie skreślić. Mamy kilka zadań, które czekają w konkursie, dlatego to jest tak pokazane. Gdyby nam się udało 1/3 pozyskać z UE byłby to wielki sukces. Ale nie wiedząc na tym etapie, które zadanie będzie na tym przedpolu startowym stąd jest to tak ujęte. Są to nasze marzenia sztuczne dochody na tą chwilę a realia będą się ukazywały w pierwszym półroczu. Mamy doświadczenie z poprzedniego budżetu. Ważne żeby jednak nie było takiej sytuacji, że nie ma ani złotówki tych dochodów zewnętrznych. Tak więc to chyba myślę, że zarówno wśród państwa radnych jak i obecnych sołtysów to od lat wiemy, że chcemy natomiast możliwości są takie jak po wykonaniu budżetu. 

Pan Roman Nowakowski Przewodniczący Rady podziękował Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu Przewodniczącemu Komisji Oświaty za to, że spowodował wśród radnych to, iż mogli bliżej zapoznać się z  budżetem gminy. Dodał, że praca nie poszła na marne i tak praca radnego powinna wyglądać. Natomiast, gdyby radni wcześniej się wgłębili w ten projekt, to równie dobrze można było uchwalić budżet we wcześniejszym terminie.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały budżetowej.
  
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2009r.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 
Uchwała Nr XXIX/169/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2009r. -stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwy.

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu siódmego porządku obrad.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omawiany na komisjach. 

Następnie udzielił głosu Panu Wójtowi Gminy Ostróda który powiedział, że firmy komentują wzrost w ten sposób, że cena mówiąca o wzroście usługi dla mieszkańców związana jest ze wzrostem składowania i powstaniem nowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. 
Następnie Pan Gustaw Marek Brzezin przedstawił analizę wzrostu cen w formie prezentacji multimedialnej.
Kalkulacje wzrostu cen przedstawione przez Wójta Gminy Ostróda kształtują się następująco:
Cena składowania 2008r.
123,05 zł. Brutto za składowanie 1 tony odpadów komunalnych (na bramie)
Cena składowania 2009r. 
199,02 zł. Brutto za składowanie 1 tony odpadów komunalnych
Skutek wzrostu ceny składowania w przeliczeniu na wzrost ceny odbioru odpadów komunalnych 199,02 – 123,05 = 75,97 zł. brutto (tę różnicę muszą pokryć mieszkańcy)
Kwota wynikowa to wzrost ceny składowania w stosunku do 1 tony odpadów komunalnych 1 tona = 4m3.
75,97 zł : 4 = 18,99 ≈ 19 zł. wzrost w przeliczeniu na 1m3.
1m3 = 9 pojemników 110 litrw110 litrów
9x4 = 36 pojemników 110 litrw110 litrów przypada na 4m3
tj. na 1 tonę odpadów komunalnych
75,97 zł brutto wzrostu : 36 = 2,11 ≈ 2 zł brutto to wzrost ceny odbioru na jednym kubełku.

Pan Wójt nawiązując do obecnej uchwały uchwalonej w roku ubiegłym, powiedział, że przy wywozie 1 kubełka 1 razowo o poj. 110 litrw110 litrów mieliśmy stawkę 13zł + 2zł to daje nam 15zł. Ponieważ dwukrotne wywożenie kosztuje nas 19zł + 4zł to otrzymujemy 23zł. Tak też w projekcie proponujemy.  Z tego co się orientuję to część umów dochodzi do mieszkańców i rozbieżności są bardzo duże, dlatego że PUK przedstawia nam 90zł na1 m3 to rozumiemy, że płaszczyzny dyskusji tutaj nie ma. Bo gdyby było 74zł a 80zł nawet to mamy 6zł różnicy i wówczas siadajmy i dyskutujmy. Mówiąc cały czas, że wzrasta cena wywozu ze względu na to co się dzieje w Rudnie. Jeżeli są inne koszty to trzeba przedstawiać mieszkańcom, że na Rudnie to tyle a nam jeszcze koszty wzrastają to tyle i dlatego chcemy aż tak wielką podwyżkę. Tego się nie mówi.
Podwyżka jest niezrozumiała całkowicie, tym bardziej że Ostróda jedna i druga jest blisko Rudna. Jest to konflikt, który był do przewidzenia przy zmianie struktury i otworzeniu rynku ale powiem szczerze, że rozpiętość wzrosła wszelkie możliwe wyobrażenia bo nie ma uzasadnionej podwyżki, która jest proponowana mieszkańcom. Próbuje się mówić, że uchwała jest tylko i wyłącznie po to żeby wyegzekwować opłatę za nieusunięte  odpady w Rudnie ona jest podejmowana też po to, żeby chronić mieszkańców albo pokazywać jaka jest kalkulacja. Najlepiej winę zrzucić na związek, czy na zakład i ludzi oszukiwać. To tyle tytułem wstępu, chodziło mi o to żeby pokazać filozofię liczenia.

Radny Jan Kasprowicz zabrał głos i powiedział: „chciałbym państwa poinformować jeszcze przed głosowaniem jakie są ceny w Olsztynie i pod olsztyńskich miejscowościach. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnym w Olsztynie przewozi odpady do Mławy. Tam cena za kubełek jest 7,50zł i wzrost jest na 8,00zł - dwa wywozy w miesiącu, tj. 16zł. Celowo nie mówię o gminie Gietrzwałd, dlatego że tam jest wprowadzony podatek śmieciowy, który wynosi 3,50zł od osoby lecz cena jest dotowana przez gminę Gietrzwałd. Rudno jest miejscowością w naszej gminie z podolsztyńskich miejscowości wywożą do Mławy a opłata marszałkowska jest podobna. Wniosek z tego Panie Wójcie, że musimy wprowadzać podatek śmieciowy.
Wójt Gminy Ostróda :”musi to być bardzo poważnie rozważane przez nasz samorząd i każdy inny. Wszyscy się na tych problemach trochę znamy i nie musimy pracować w firmach. Odkąd jestem Wójtem to mam do czynienia z tymi problemami, chociażby z racji związku i tej inwestycji. Niebagatelne znaczenie ma samorząd miasta. Miasto jeżeli przy takiej dużej ilości odpadów ok. 12 tyś ton, przy takiej cenie jaka jest proponowana to my pozostajemy „za burtą”. Bez względu jak to będzie się rozwijało to kwestię podatku śmieciowego należy poważnie rozważać. Tego nie zrobi parlament żeby obligatoryjnie prowadzić, to tylko w drodze referendum można wprowadzić. Przykładem jest gmina Gietrzwałd, która jako jedyna w województwie z tym problemem się uporała.

Radny A. Kondrusik zapytał, czy opłata marszałkowska naliczana jest od nie segregowanych śmieci.
Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że obligatoryjnie jest 100zł za tzw. strumień surowy. Średnio analizuje się, że może to być ta opłata ok. 60zł na zakładzie. Tu Pan Wójt dodał, że problem jest inny, bo jeżeli nie będzie trafiało w stosunkowo krótkim czasie ok. 10-12tyś ton w skali roku to zakład będzie robił tylko koszty. Dalej „ja powiem otwarcie  jeżeli taką cenę wzrostu się proponuje tzn. że kalkuluje się również transport, wyjazd odpadów gdziekolwiek indziej w razie gdyby. I to jest cały problem bo mieszkańcy i samorządy nie po to budowały tę fabrykę, żeby teraz pozwolić na takie ceny, które pokrywałyby wywóz śmieci np. do Mławy, czy gdzie indziej. Spółka jest pod samorządową kontrolą, jeżeli ona będzie miała zyski to samorządy wszystkie będą decydowały, czy rozwijać edukacje ekologiczną, czy segregacje u źródeł, niech inwestuje w biodegradacje, żeby jeszcze dalej  zmniejszyć tę opłatę, ale warunek jest taki, że te odpady tam będą. Byłoby paradoksem, żebyśmy nasze odpady wywozili gdzieś poza teren a z Olsztyna. Olsztyn przyjdzie tu nie ma problemu, tylko to nie o to chodziło. Jest to problem bardzo trudny i wymaga konsolidacji samorządów i współpracy z samorządami.

Rady A. Wiczkowski: „chciałem zapytać o pewną kwestię, firma przewozowa proponuje większą stawkę. My przyjmujemy te 23zł i co dalej. Aneksy są w niektórych miejscowościach roznoszone. My dzisiaj głosujemy nad uchwałą nad mniejszą kwotą ja chciałbym wiedzieć jaka jest konsekwencja takiego działania. Chciałbym, żeby ktoś przekazała jakie są warianty. Zupełnie nie wiem jaka może być sytuacja.

Radny Pan Jan Kasprowicz odpowiedział radnemu A. Wiczkowskiemu, że jeżeli przyjmiemy 20zł za dwukrotne wywiezienie więc nie będzie innej firmy, która da bo nie może dać wyższej kwotę, bo ustawa zakazuje. Gmina ma zorganizować i to byłoby wprowadzenie furtką podatku śmieciowego bo wówczas gmina zobowiązana jest zorganizować odbiór, czyli wynająć kogoś zorganizować przetarg bez podatku, dlatego, że nie można łamać ustawy. To tak jak ktoś nie ma koncesji to nie może w gminie wywozić. Stawka nie może być powyżej bo nie będzie zgodna z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Z mocy ustawy jest to nieważne, nie po to ustawodawca nakazał samorządom ustalanie górnych stawek i w następnym punkcie określił, że jeżeli nie będzie przedsiębiorcy, który spełni te wymogi to gmina ma zorganizować obowiązek. To nie dotyczy tylko odpadów stałych ale i ciekłych

Wójt Gminy Ostróda w kwestii uzupełnienia dodał, że nie ma innej drogi jak tylko to, żeby pokazać że my jesteśmy świadomi i stajemy na gruncie takiego wzrostu skoro tak to jest przedstawiane społecznie. Pytamy się publicznie dlaczego wzrasta cena, firma mówi że cena wzrosła ponieważ wzrosła opłata na bramie na zakładzie. To my  im powiemy 76zł i o tyle podnosimy. I teraz albo firma się zweryfikuje i będzie jeszcze rozmawiała z nami, że gdzieś  jakoś pokaże że są koszty, publicznie że są koszty nie tylko po zakładzie ale również po logistyce, to jesteśmy chyba na tyle poważnym samorządem, że możemy zawsze tę uchwałę zweryfikować. Natomiast, gdyby nie to jesteśmy w takiej sytuacji, że podatek śmieciowy i poszukiwanie alternatywy. Rzecz się dzieje we wszystkich samorządach, podobną uchwałę podjęła gmina Łukta, podobnie planuje Dąbrówno, Grunwald. Nie wiem jeszcze miasta Ostróda  uchwały nie pojęło, miasto Iława negocjuje cały czas aby nie była ta wyższa stawka jaka jest obecna 25zł za kubełek i nie chcą się zgodzić na wyższą podwyżkę. Jest coś nienormalnego i jest to lekceważące, że przedsiębiorstwo przed podjęciem uchwały już roznosi aneksy. Dopiero po podjęciu uchwały przez radę, powiedzieć, ponieważ podjęliście taka uchwałę to dziękujemy my was nie obsługujemy. A nie siłowo wchodzić w teren i roznosić aneksy, gdzie jest ukryta zwyżka nie związana z powstaniem zakładu.

Z sali obrad dochodziły głosy wzburzenia sołtysów na temat pojawiających się aneksów. 

Radny Jan Kasprowicz dodał, że trzeba mieć tę świadomość, że jeżeli podejmiemy tę uchwałę ze stawką 23 a jest tam 30, to może nie być tego odbiorcy.

Radny A. Kondrusik : „chciałbym zwrócić państwu uwagę, bo mam tu pani sołtys umowę (wskazała na panią sołtys z Samborowa) ta umowa jest bardzo nieprecyzyjna”. Tu Pan Kondrusik zwrócił uwagę, że wszędzie jest podana cena netto. Dalej „to nie jest cena to jest opłata, opłata wynosi 115zł netto za składowanie tak jest napisane. Moim zdaniem logicznie myśląc i prawnie to interpretując trzeba do tego doliczyć VAT.”

Wójt Gminy Ostróda -„proszę państwa my bardzo szybko będziemy musieli spotykać się na nowo w tym temacie, nawet jeśli będzie taka sytuacja, że cena usługi będzie wyższa, to chodzi mi o to, żeby społeczeństwo miało wyraźną świadomość, że to nie jest związane tylko i wyłącznie z zakładem z kosztami na zakładzie, ale również z kosztami firmy, która prowadzi tą usługę. O takie postawienie sprawy chodzi. Wczoraj miałem spotkanie z Wójtami i Burmistrzami i bardzo rygorystycznie jest przez samych Wójtów, Burmistrzów analizowane i rozliczane, czemu taka wysoka cena. Spółka, która jest prywatna też musi przedstawić kalkulacje i uzasadnić skoro my proponujemy 4 zł a spółka chce naliczyć 5zł, to chyba wyraźnie więcej jest po tamtej stronie i trzeba wyraźnie się rozliczyć dlaczego są takie koszty. Dlatego też bardzo szybko trzeba będzie wrócić do rozmów ale będziemy już w inne sytuacji, będzie już mandat w postaci rady gminy, która rzeczywiście skalkulowała wzrost z powodu  kosztów na zakładzie. Nam przedsiębiorstwo przedstawiło tez, że wzrastają koszty ich, ale to była mowa o paliwie, za wieczyste użytkowanie, wzrostu płac dla pracowników. Uznajemy, że nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego roku, oprócz tego co się dzieje na Rudnie i to jak najbardziej należy uznać. Natomiast ta huśtawka paliwowa to przecież mieliśmy taka sytuację, że to paliwo staniało.  Nie chcemy stwarzać takiej sytuacji gdzie wyraźnie dopłaca się do transportu odpadów nie wiadomo być może gdzie. Chcemy tak skalkulować ceny, żeby za odpady zapłacić firmie tyle ile się należy. 

Pani M. Górecka sołtys z Ostrowina powiedziała, że dużo ludzi nie płaci za wywóz nieczystości. W okolicznych lasach śmieci przybywa. Dodała, że mąż niejednokrotnie przywoził śmieci z lasu a następnie segregował.

Wójt Gminy Ostróda - „to jest jeszcze jeden głos za podatkiem śmieciowym. Podatek ten od mieszkańca różnie się kalkuluje załóżmy, że mieszka w mieście w bloku spółdzielczym to się kształtuje na poziomie 10zł. Lepiej te 10zł zapłacić do samorządu i samorząd organizuje ten wywóz bo wiemy, że płacimy sami do siebie i wymagamy. Wtedy właścicielem jest samorząd. Taką ścieżką poszła gmina Gietrzwałd i szybko się nią zainteresowano z plusem dla mieszkańców”.

Przewodniczący Rady „myślę, że same umowy w jakiś sposób warunkują dostarczanie śmieci do Rudna.  Śmieci gdzieś trafiają i jest to powód do zerwania umowy, zaskarżenia i dalej dochodzenia  innych spraw nawet spółki.

Radny A. Wiczkowski powiedział, że roznoszone są aneksy, ludzie dzwonią do nas i sołtysów pytają co robić. Może wywiesić jakąś informacje, żeby tych aneksów nie podpisywać ponieważ trwają negocjacje.

Na sali wywiązała się luźna dyskusja.

Przewodniczący Rady - jest to problem na pewno prawny, na pewno będzie dochodzenie...”

Radny J. Kasprowicz - „ja państwu mówiłem, że nie może żaden przedsiębiorca na terenie gminy Ostróda nie może dać większej stawki w aneksie niż ta, która wynika z mocy ustawy. Jest to nie ważne z mocy ustawy a czy ktoś aneks podpisał czy nie jest to nieważne. 

Radna R. Sadowska - „nie podpisanie aneksu wiąże się ze zerwaniem umowy”  

Przewodniczący Rady- „myślę, że chyba na tym zakończymy tę dyskusję”.

Radny A. Kondrusik - „myślę, że nie można na tym zakończyć tej dyskusji zwłaszcza, że znajdujemy się w takiej sytuacji. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji i PUK będzie stać na to żeby przez tydzień, dwa, trzy, miesiąc nie odbierać śmieci, to ja nie chciałbym po tej gminie chodzić z różnych względów”.

Przewodniczący Rady -„ja myślę, że jest jeszcze ten czas do pierwszego więc myślę, że jeszcze jakieś rozmowy będziemy poczynać”.

Gustaw Marek Brzezin - „myślę, że bez uchwały nie wypadało prowadzić jakiś poważnych rozmów w tym zakresie. Jest jeszcze wyjście takie, że teren gminy czyli spółka po prostu z Rudna. Jest to kwestia 3-4 samochodów, rozstawienia pojemników i przejmowania terenu czego spółka nie chciała robić do tej pory, bo nie chciała wchodzić na teren. Chciała się zająć eksploatacją. Bez aktu prawnego jakim jest uchwała nie można żadnych ruchów wykonać, bo kto dziś się liczy ze słowem jednostki, którą by miała być nawet jednostka jaka jest wójt. Myślę, że strony powinny ustąpić a przynajmniej publicznie pokazać całe światło tej usługi a nie tylko i wyłącznie zwalać wszystko na zakład”

Przewodniczący Rady - „myślę, że na dzisiaj tyle w tym temacie, tak jak Pan Wójt powiedział wszyscy razem musimy się zastanowić albo krok do przodu albo do tyłu. Na dziś proponuję przystąpić do głosowania nad projektem uchwały”.

Na tym dyskusje nad projektem uchwały zakończono.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 
Uchwała Nr XXIX/170/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 8
W punkcie ósmym porządku obrad Przewodniczący Rady Odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 
Uchwała Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 9.
Realizując punkt dziewiąty porządku obrad Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 
Uchwała Nr XXIX/172/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki odczytał Przewodniczący Rady w punkcie 10 porządku obrad.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 
Uchwała Nr XXIX/173/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Ad. 11.
W punkcie 11 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 
Uchwała Nr XXIX/174/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 12.
Pani Małgorzata Czerwonka Sołtys sołectwa Lichtajny zapytała, czy wszyscy przyjęli aneksy.

Pan Jan Brzozowski Kierownik Referatu IGK odpowiedział, że on sam osobiście nie podpisze takiego aneksu i zażąda przedstawienia na piśmie kalkulacji i uzasadnienia, czym jest podyktowany proponowany wzrost. Dodał, że można wywiesić podjętą dzisiaj uchwałę na tablicy ogłoszeń.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

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

