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Protokół nr XXXIII/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 4 czerwca 2009r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XXXIII 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 – 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) – prowadzący obrad 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 2009r.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu” oraz zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Wójt Gminy Ostróda wnioskował o wprowadzenie zmian do porządku obrad i przyjęcie projektu uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Wójt Gminy Ostróda powiedział, że samorząd gminy nie uzyskał consensusu z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych odnośnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przyjęcie takiego wniosku powodowałoby znaczny wzrost cen usług świadczonych dla mieszkańców gminy Ostróda.
Odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dyrektorem PUK Sp. z o.o. na którym zostało przedstawione nasze stanowisko. Przyszła propozycja ze strony PUK, która nie jest satysfakcjonująca dla samorządu. Wobec tego proponuje podjęcie niniejszej uchwały, która zostanie rozpatrzona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek Wójta Gminy do porządku obrad.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” wprowadzeniem zmian do porządku obrad oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.

Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek Wójta Gminy Ostróda.

Projektu uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, został przyjęty jako pkt. 6. Pozostałe punkty przyjmują pkt 7 i 8. 
Porządek obrad po przyjętej zmianie 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 2009r.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu” oraz zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

6. Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
     wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXII 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. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W chwili obecnej przybył radny Andrzej Kudon. Aktualnie uczestniczy 14 radnych.

Następnie Pan Wójt omówił projekty uchwał.
Zmiany w budżecie przedstawiają się w następujący sposób:
- 1.000zł na dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej do Smykówka (z nagrody „Estetyczna Wieś)
- 35.180zł na przeprowadzenie wyborów do referendum gminnego.
- 20.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie,
- 38.596 tyś na OSP z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych nadciśnieniowych, pomp szlamowych, radiostacji nasobnych, zestawów lądowych, hełmów strażackich, butów i ubrań koszarowych.
- Dział Oświata i Pomoc Społeczna przeniesienia między paragrafami,
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w poz. nr 8 zmienia się nazwa zadania z uwagi na dopasowanie do wniosku. Obecnie zadanie przyjmie nazwę „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu”.

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy sprawozdania nie wniesiono.

Ad. 4. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie odczytał Przewodniczący Rady Roman Nowakowski.

Uwag nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano- 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIII/198/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.
W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu” oraz zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano- 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIII/199/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu” oraz zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6. 
Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W punkcie szóstym Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Brzezinowi.
Wójt  Gminy Ostróda powiedział, że należy podkreślić, że tak radykalny wzrost cen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest nieuzasadniony, w przypadku wody podwyżka wyniesie 28%, jeśli chodzi o ścieki to ponad 14%. 

Pomimo mojej sugestii, aby w przedłożonym wniosku dokonać korekty w alokacji niezbędnych przychodów: marża zysku zarówno w wodzie jak również w ściekach z 5% zmniejszyć do 5.000zł, wzrost energii przyjąć do wysokości 20%, a nie 30%.
Przedsiębiorstwo nie uwzględniło również wniosku o obniżenie kosztów pośrednich zarówno na wodzie jak również ściekach. Koszty pośrednie : ogólne i zarządu pozostały na niezmienionym poziomie, lecz z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową części mieszkańców gm. Ostróda i ubożenie społeczeństwa PUK Sp. z o.o. w Ostródzie również powinno ograniczyć koszty.
Przedsiębiorstwo negatywnie odniosło się również do propozycji Komisji Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Ostróda, aby cenę wody 
z 2,34zł/m3 netto obniżyć do 2,25złó/m3 netto, a ścieki z 5,40zł/m3 netto obniżyć do 5,23zł/m3 netto.
Ostatecznie PUK Ostróda Sp. z o.o. w Ostródzie zawnioskowało o zmianę dotychczasowych taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 1.07.2009r. do 30.06.2010r. w następującej wysokości w cenach netto:
- wzrost ceny 1m3 wody z 1,82zł na 2,34zł, tj. wzrost o 28,6%,
- wzrost ceny 1 m3  ścieków z 4,84zł na 5,53zł, tj. wzrost o 14,3%,
- cenę opłaty stałej pozostawić na poziomie dotychczasowym tj. 4,80zł/ m-c. Do cen i opłat netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług Vat.

Następnie Pan Roman Szewczyk Inspektor Referatu Inwestycyjnego przedstawił informacje na temat kształtowania się cen wody i ścieków.
Miasto i gmina Miłomłyn : woda 2,39zł, ścieki 4,70zł, opłata stała 4,70zł
Gmina Iława: woda 2,58zł, ścieki 5,58zł, opłata stała 1,00zł (330tyś/rok)
Gmina Dąbrówno: woda 2,28zł, ścieki 2,59zł, opłata stała 5,50zł na kwartał
Gmina Łukta : woda 2,25zł, ścieki 3,77zł, opłata stała woda 1,37zł, ścieki 1,49zł
Miasto i Gmina Morąg : woda 2,82zł, ścieki 3,41zł, opłata stała 4,29zł
Nawiązując do wypowiedzi Pana Wójt Gminy Ostróda powiedział, że taryfy zostały sporządzone nie zgodnie z przepisami i naruszają § 3 pkt. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf  wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W dyskusji głos zabrali:
Radny Jan Kasprowicz Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który powiedział że komisja spotkała się z kierownictwem PUK Sp. z o.o. w Ostródzie. Członkowie komisji wnioskowali o wzrost pośredni, o którym mówił Pan Wójt. Propozycje z komisji nie zostały zaakceptowane, dlatego też efektem jest ta uchwała. Dodał, że w tym kierunku trzeba pójść.

Radny Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych powiedział, że każdy radny uczestniczący w tym spotkaniu był przeciwne takiej podwyżce. Wynik ostatecznie jest mierny i podtrzymujemy swoje stanowisko. Jednak podjęcie takiej uchwały może doprowadzić do tego, że firma zrezygnuje z usługi i to my zostaniemy z problemem. To nie jest sprawa tylko wody i kanalizacji, problem jest powiązany również i 
z referendum. W uchwale w  § 1 mówi się, że ... „odmawia się zatwierdzenia taryf z uwagi na ich sporządzenie niezgodne z prawem”... Rozumiem, że czekamy do zaopiniowania uchwały przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
Wójt Gminy Ostróda stwierdził, że nie obawia się takiej sytuacji gdyby PUK Sp. z o.o. 
w Ostródzie zrezygnowała z usługi na terenie gminy Ostróda. Dziś jest rynek ogłaszamy przetarg. Gmina robi wystarczająco duże ukłony w stronę eksploatatora. Cały czas trwa kontynuacja bardzo dobrej umowy, korzystnej dla eksploatatora. Gmina jest skanalizowana 
w 50%, przez 10 lat z nowej oczyszczalni można czerpać tylko korzyści. Po 10 latach to gmina zostaje z problemem. Podobnie w ZUOK w Rudnie. Łatwo się eksploatuje tylko konsekwencje ponosi właściciel. Dziś partner robi wszystko, żeby „ucho się urwało”.

Pani Halina Dworak sołtys sołectwa Samborowo wtrąciła, że nie musimy klękać przed eksploatatorem na kolana i tak długo z nami partnerem byli.

Radny Jan Kasprowicz dodał, że skoro stać jest PUK na drukowanie i rozwożenie ulotek, niech będzie również stać na merytoryczną rozmowę.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano- 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIII/200/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.
Wolne wnioski i informacje.
Sołtys sołectwa Durąg zwrócił uwagę na fakt, iż ta sama firma która budowała szkołę w Durągu buduje salę gimnastyczną. W szkole w piwnicy jest grzyb na ścianach. Prosił, aby przy tej budowie dopilnowano tej kwestii.

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że przy zawieraniu umowy mówiliśmy, żeby teren odwodnić. W tej sprawie zostanie zwołane tematyczne spotkanie na miejscu.

Następnie Pan Wójt wręczył kwiaty i list gratulacyjny Panu Stanisławowi Milewskiemu sołtysowi sołectwa Kajkowo, za zajęcie piątego miejsca w kategorii najlepszy sołtys.

Pan Wójt podziękował za oddane na niego głosy, gdyż znalazł się z kolei w pierwszej dziesiątce, w kategorii Wójt.

W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał Stanowisko Rady Gminy w sprawie referendum gminnego w dniu 7 czerwca 2009r.

Następnie poddał pod głosowanie niniejsze stanowisko.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano- 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stanowisko.
Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie referendum gminnego w dniu 7 czerwca 2009r., stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wójt Gminy Ostróda dodał, że samorząd gminy nie chce źle dla społeczeństwa. Prosił o rozmowę radnych i sołtysów w sprawie referendum ze swoimi mieszkańcami.

Pan Zbigniew Jułkowski sołtys sołectwa Ornowo prosił o wsparcie, gdyż podczas ulewy „zabrało drogę” w Ornowie.

Pani Małgorzata Czerwonka sołtys sołectwa Lichtajny wspomniała, że nadal jest problem bezpańskich psów. Zapytała, kto będzie odpowiedzialny za nie jeśli ugryzie.

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że trzeba obligować właścicieli. Burmistrz Miasta zapowiada, że w 2010r. nie będzie przyjmował żadnych psów, gdyż schronisko jest pełne. Dodał, że nie widzi również porozumienia w sprawie oczipowania psów miejskich i gminnych, ponieważ będzie to błędne koło.

Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński powiedział, że gmina Ostróda staje przed dużym dylematem. Aktywiści twierdzą, że nie można usypiać psów, gmina dostaje rachunki za leczenie psa. Problem jest znany od wielu lat i z roku na rok narasta.

Radny Jan Kasprowicz wtrącił, że trzeba brać sprawy w swoje ręce. Mamy jasne przykłady na to, że miasto nam nie sprzyja.

Pani Grażyna Ostas Sołtys sołectwa Turznica odpowiedział, że sołtysi również zdają sobie 
z tego sprawę i wiedzą o tym doskonale. Zaangażowani są w rozmowy z mieszkańcami na temat referendum, które oczywiście popierają.

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

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

