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Protokół nr XXX/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 20 marca  2009r. godz. 12.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XXX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12.00
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po stwierdzeniu quorum – 14 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 oraz sołtysów z terenu gminy. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

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

6. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia.

8. Projekt uchwały w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

9. Projekt uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ustalenia zasad dofinansowania tych zadań.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.

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

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

15. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2009 rok.

16. Projekt uchwały w sprawie Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Ostróda na lata 2009 - 2013.

17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

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 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIX 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 na temat wydanych przez Wójta Gminy Ostróda zarządzeń, udziału w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach oraz przygotowanych projektach uchwał. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Wójt Gminy Ostróda przekazał na ręce Pana Romana Nowakowskiego Przewodniczącego Rady,  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ostróda za rok 2008. 

Wójt Gminy Ostróda w nawiązaniu do tragicznych pożarów mających miejsce w ostatnim czasie w Wysokiej Wsi, Bałcynach i Turznicy złożył podziękowania za okazaną pomoc m.inn. Firmie Dr I. Eris , Zakładowi Doświadczalnemu w Bałcynach, Pastorowi Reicheltowi.
Pan Gustaw Marek Brzezin wspomniał o planowanej na dzień 24 marca br. wizycie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Urzędzie Gminy Ostróda.
Poinformował, również o otrzymanym przez Burmistrza Miasta Ostróda wyróżnieniu „Perłą Przedsiębiorczości” za rewitalizację obszarów miejskich, jakim jest budynek urzędu gminy.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego przez Pana Wójta sprawozdania.

Ad. 4.

W punkcie czwartym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/175/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5 
Realizując punkt piaty 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, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/176/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.

W punkcie szóstym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/178/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.

W punkcie ósmym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie trybu 
i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/179/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  trybu 
i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9. 

Realizując punkt dziewiąty porządku obrad Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10. 

W punkcie dziesiątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ustalenia zasad dofinansowania tych zadań.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/181/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ustalenia zasad dofinansowania tych zadań - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Ad. 11.

W punkcie jedenastym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda został przedstawiony w formie prezentacji mulimedialnej przez Pana Szymona Zabokrzeckiego - projektanta. 
Z opracowanego terenu wyłoniono 30 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki o powierzchni minimalnej 0,10ha. Drogi o szerokości 10 m przechodzą na własność właściciela i będą drogami wewnętrznymi.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Ad. 12.

Realizując punkt dwunasty porządku obrad Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
Plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda został przedstawiony w formie prezentacji mulimedialnej przez Pana Szymona Zabokrzeckiego - projektanta.
Powierzchnia terenu 2ha z czego wyłoniono 14 działek budowlanych o minimalnej pow. 0,10ha, drogi o szerokości 10m przechodzą na własność właściciela i będą drogami wewnętrznymi.  Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/183/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13.
W punkcie trzynastym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda został przedstawiony w formie prezentacji mulimedialnej przez Pana Szymona Zabokrzeckiego - projektanta.
Z terenu  3,5ha wydzielono 23 działki budowlane o minimalnej pow. 0,10ha , drogi wewnętrzne o szerokości 10m  przechodzą na własność właściciela i będą drogami wewnętrznymi.
Wniosek z Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska, (dotyczący ujęcia w planie 2 ZN tj. zakończenie drogi kończyło się małą pętlą na zawrotkę, zaś w miejscu gdzie jest planowana zawrotka nie kolidowała z rowem melioracyjnym), został uwzględniony. 
Uwag do projektu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/184/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 14. 

Realizując punkt czternasty porządku obrad Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
Plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda został przedstawiony w formie prezentacji mulimedialnej przez Pana Szymona Zabokrzeckiego - projektanta.
Grunty są własnością firmy Anders,  w planie ujęte są pod zabudowę 1US usługi sportowe. Plan stwarza możliwości pobudowania hali sportowej.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 15. 

W punkcie piętnastym porządku obrad 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 2009 rok.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/186/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2009 rok - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 16.

Realizując punkt szesnasty porządku obrad XXX sesji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Ostróda na lata 2009 - 2013.


Uwag do projektu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXX/187/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Ostróda na lata 2009 - 2013 - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.


Ad. 17.

Wolne wnioski i informacje.

Pani Zofia Stankiewicz Sołtys sołectwa Idzbark powiedziała, że jest zbyt mało pojemników do segregowania odpadów. Następnie wyraziła zadowolenie z planowanego referendum i zadeklarowała pomoc przy kampanii referendalnej.

Pan Roman Ślusarczyk Sołtys sołectwa Tyrowo zapytał, czy został dokonany przydział lokalu w Tyrowie.
Następnie wspomniał, że w budynku użytkowanym przez Prezesa Spółdzielni w Tyrowie był gromadzony azotoks, który dostał się do basenu przeciwpożarowego, a w pobliżu jest wodociąg.  Dodał, że na prośbę jego siostry to zabrano. Pan Ślusarczyk poprosił o zajęcie się tą sprawą być może przez właściwą komisję.
Ponadto zapytał, czy jest szansa na uchwalenie funduszu sołeckiego.

Radny Jan Kasprowicz Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapytał, kiedy ta sprawa wyszła.

Pan Ślusarczyk odpowiedział, że dzisiaj to zgłasza.

Wójt Gminy Ostróda odpowiadając na wniosek Pani Z. Stankiewicz stwierdził, że Związek posiada ok. 500szt. pojemników.  Rozdysponowywane są one sukcesywnie na poszczególne wsie. Gmina w ramach kwoty 30tyś. będzie utwardzała miejsca na ustawienie pojemników. Obok zostaną postawione kontenery na odbiór odpadów wielkogabarytowych.
Następnie Pan Wójt podkreślił, że należy bardzo mocno podejść do tematu referendum. 
W najbliższym czasie zorganizowana będzie narada sołtysów, na której zostaną przedstawione założenia gminnego referendum śmieciowego.

Następnie Pan Wójt odpowiadając na wniosek Pana R. Ślusarczyka dotyczący azotoksu, stwierdził, że w tej sprawie stanowisko powinna zająć Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Natomiast jeśli chodzi o przydział mieszkania w Tyrowie to procedura zostanie ponowiona, gdyż zostało ono przydzielone ale rodzina się zrzekła.
Następnie Pan Wójt wspomniał o funduszu sołeckim, który będzie realizowany w tym roku. Kwota przeznaczona na realizacje funduszu sołeckiego wynosi 80 tyś. Kwota bazowa dla każdego sołectwa to 1.000zł oraz dodatkowo 5zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Następnie Pan Andrzej Pęziński Sekretarz Gminy przybliżył działania referendum pod kątem formalno-prawnym. W najbliższym czasie należy podjąć uchwałę o powołaniu Gminnej Komisji d/s referendum. Obecni czekamy na publikacje uchwały sprawie przeprowadzania referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
w Dzienniku Urzędowym Województwa  Warmińsko-Mazurskiego. Nadzór nad przeprowadzeniem referendum pełni Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu. W tym wypadku muszą być powołane dwie komisje w jednym lokalu.

W dalszej części wywiązała się dyskusja na temat dostarczanych aneksów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby może jednak zaprosić Dyrektora PUK, który wyjaśniłby sens roznoszonych aneksów.

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że PUK ma czas na rewizję i powinien przybliżyć się do stawki podjętej w uchwale Rady. Wiemy, że skoro odpadły klucze na bramie w Rudnie to dochody zmalały.  Znakiem zapytania jest wiarygodność konkurencji, ale trzeba się spotkać i rozmawiać zarówno z PUK jak i firmą Recykling. 

Następnie Pan Zbigniew Tomczyk Inspektor Ref. IGK przedstawił informacje na temat najbliższych remontów dróg na terenie gminy Ostróda. Podał, że w pierwszej kolejności zostaną wyprofilowane drogi, którymi są dowożone dzieci do szkół, tj.: Samborowo, Gierłoż, Turznica, Stary Las, Wyżnice, Dziadyk, Rudno Kolonia.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

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


 

