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Protokół nr XXXV/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 26 czerwca 2009r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XXXV 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 – 12 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:

	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między  sesjami.
	Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r.
	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2010 roku.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Projekt uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostródzie.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. 2 
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pan Nowakowski poinformował, że protokoły z obrad XXXIII i XXXIV sesji były wyłożone do wglądu na stanowisku w biurze rady, jak również są dostępne na dzisiejszej sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych:
-„za” przyjęciem protokołów oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokoły z obrad  XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy.

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.

Następnie Wójt omówił przygotowane projekty uchwał na XXXV sesję.

W chwili obecnej przybyła radna Lila Brzózka. Aktualnie uczestniczy 13 radnych.

Następnie Pan Wójt podziękował radnym i sołtysom za bardzo duże zaangażowanie w referendum gminne. Dodał, że nie mamy się czego wstydzić, zabrakło tych 400 głosów, 3 tyś. mieszkańców z tym tematem się identyfikuje i zna problem jest to zadowalające.

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.

Uchwała Nr XXXV/202/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda, który powiedział, że proponuje wyrazić zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego mimo, że nie będzie to łatwe. Dodał, że bez współpracy między sołtysem, radnym a samorządem fundusz ten nie przyniesie zamierzonego efektu. Kwota przydzielonych środków mieści się w przedziale od 6tyś do ok. 23 tyś złotych. Środki te powinny być przeznaczone na najbardziej pilne potrzeby jak: remonty świetlic, oświetlenia uliczne, remonty dróg, ciągi pieszych,  wiaty przystankowe. Mamy doświadczenie tegoroczne na małych kwotach i mimo, że nie jest łatwo to fundusz ten  rekomenduję. Pan Wójt podkreślił, że odpowiedzialność i współpraca musi iść w parze.

Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXXV/203/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca  2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r. - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady w punkcie szóstym porządku obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

W chwili obecnej przybyła radna Anna Mateuszczak. Aktualnie uczestniczy 14 radnych.

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 przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXXV/204/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca  2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7. 

Realizując punkt siódmy porządku obrad Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały 
w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego. 

Uwag do projektu 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 przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXXV/205/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca  2009r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zminy Ostróda.

Uwag do projektu 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 przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXXV/206/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca  2009r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.

W punkcie dziewiątym porządku obrad Przewodniczący Rady Roman Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostródzie.

Uwag do projektu 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 przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXXV/207/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca  2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu.

Ad. 10.

Wolne wnioski i informacje.

Zofia Stankiewicz sołtys sołectwa Idzbark wnioskowała, aby płyty betonowe które będą pozyskane z rozbiórki drogi dolnej zostały wykorzystane do poprawy drogi do sklepu do kościoła.

Wójt Gminy Ostróda na powyższe wyraził zgodę.

Pani Alicja Wielk sołtys sołectwa Rudno zasygnalizowała, że drogi polne po tegorocznych deszczach są nieprzejezdne. 

Sołtys sołectwa Durąg wnioskował o poprawę chodnika w Durągu.

Radny Andrzej Wiczkowski prosił o interwencję w sprawie złożonego wniosku w kwietniu br. dotyczącego budowy budynku kaplicy przykościelnej w Pietrzwałdzie. Dalej powiedział, że w myśl kodeksu postępowania administracyjnego na wydanie decyzji jest 1 miesiąc, dlaczego w tym przypadku to tak długo trwa. Słyszę, że pojawił się pomysł, żeby działkę wydzielić i myślę, że jest to robione po to, żeby ta kaplica nie powstała. Myślałem, że dobra atmosfera była. Proszę o wyjaśnienie na piśmie, na jakim etapie jest mój wniosek i dlaczego to tak długo trwa i jaka jest tego przyczyna. Chcę być w porządku względem mieszkańców, dla mnie jest to niezrozumiałe i nie wiem komu służy te odwlekanie.
Następnie Pan Wiczkowski wspomniał, że jeżeli chodzi o lekarza w Pietrzwałdzie to nadal sprawa stoi w miejscu. 

Radny Jan Kasprowicz powiedział, że mamy pierwszą sesję po nieudanym referendum. Dla mnie to porażka. W Starych Jabłonkach frekwencja 26%. Uważam, że jako samorząd się nie sprawdziliśmy. Koszty na referendum były niewielkie, trzeba się zastanowić co robić. Sołtys ze Starych Jabłonek, Kątna i ja byliśmy mocno zaangażowani. Następnie zwracając się do Pana Wójta powiedział, że powinniśmy wrócić do projektu uchwały o maksymalnych stawkach za wywóz nieczystości.

Pani Halina Dworak sołtys sołectwa Samborowo dodała, że wszyscy księża powinni włączyć się w to, a nie włączył się żaden. 

Pani Barbara Stabińska Sołtys sołectwa Stare Jabłonki dodała, że PUK Sp. z o.o. w Ostródzie zrobił mocną agitację i to zaważyło.

Sołtys sołectwa Tyrowo wspomniał o remoncie budynku kaplicy w Tyrowie.

 Wójt Gminy Ostróda udzielając odpowiedzi na poszczególne wnioski wyjaśnił:
jeżeli chodzi o wniosek dotyczący płyt z rozbiórki drogi w Idzbarku, to jak najbardziej należy dopilnować, aby zostały one wykorzystane do polepszenia drogi, o której mówi Pani sołtys. W Idzbarku jeżeli tylko nie będzie protestów ruszamy wkrótce z budową drogi jest to inwestycja dwuletnia. 
Tegoroczne powodzie przyniosły ze sobą największych szkody na drogach gminnych, w Ornowie droga została porwana na wysokość prawie 2m. Został złożony wniosek do Wojewody, lecz wiemy że są  kryzysowe straty na południu. Potrzeba jest jakieś 300tyś zł żeby tę drogę naprawić a tych pieniędzy nie mamy. Wszelkie problemy dotyczące dróg proszę zgłaszać na piśmie do inspektora Z. Tomczyka, priorytetem będą te odcinki, na które trzeba dojechać do pól na czas żniw.
Następnie Pan Wójt ustosunkowując się do wniosków sołtysa z Durąga i Tyrowa odpowiedział, że wszystkie tego typu wnioski mogą być rozpatrywane w kontekście funduszu sołeckiego. Dodał, że każdy ma racje tylko trzeba wskazać środki i jeżeli jest to priorytet to nie widzę przeciwwskazań, trzeba być odpowiedzialnym i wybrać. Jeżeli jest te 20tyś to proszę bardzo robimy co roku po kawałku. To samo z kaplicą w Tyrowie, będzie wniosek można realizować. Trzeba umieć wybierać i świecić oczami tam na miejscu. Jak odnowimy kaplicę można odnowić mleczarnie i zrobić np. kawiarenkę internetową.
Na wniosek Pana Andrzeja Wiczkowskiego złożonego wniosku o budowę domu pogrzebowego, Pan Wójt powiedział, że ta sytuacja jeszcze raz się potwierdza, że nie można wychodzić z czymś co nie jest przygotowane. Nie można konstruować budżetu, przekazywać środków na coś czego nie można robić,  bo jeszcze procedura nie jest przeprowadzona w sensie chociażby tym administracyjnym, a już nie mówię o projekcie, czy pozwoleniu na budowę. Wtedy wiemy ile ma to kosztować jaki zakres, gdzie to ma być, jakie pieniądze i jak możemy się ułożyć, gdyż to jest akurat inwestycja oddolna, która występuje tam na miejscu w społeczności. Akurat Pietrzwałd jest w dobrej sytuacji, gdyż ten fundusz sołeckie jest z tej górnej półki ok. 23 tyś zł. Jeżeli chodzi o procedurę to myślę, że jak ja skończę to Pan kierownik uzupełni, tak dla ogółu, żeby to nie było bez echa. To nie jest tak, że dzisiaj w przeciągu miesiąca możemy wydać warunki lokalizacyjne, czy środowiskowe. Nie wierzę, że akurat jakaś tama pojawiła się w tym temacie bo to jest  temat, który był zgłaszany społecznie. Oddzielnie na piśmie otrzyma Pan wyjaśnienia.
Wójt Gminy Ostróda dalej zabrał głos i powiedział, że sprawa ośrodka zdrowia w Pietrzwałdzie jest ogólnie znana. Niestety wiele rzeczy byśmy chcieli odwrócić natomiast te przepisy i ułożenie się w stosunku do nich powoduje taką sytuację. Doskonale ułożyła się spółka, mają kontrakt podpisany z NFZ na bazie dzierżawionej jednostki w Ostródzie i reszta ich nie obchodzi. Interweniuje cały czas, ostatnio wysłałem pismo do Dyrektora również do wiadomości Pana sołtysa, że spółka nie jeździ, nie realizuje, inaczej żeśmy się umawiali, ponieśliśmy koszty, na dzień dzisiejszy nie ma żadnej odpowiedzi. Jak tylko coś będzie Pan sołtys otrzyma do wiadomości. Myślę, że są tutaj dwa kierunki po pierwsze Pan kierownik pojedzie tam na miejsce i komisyjnie zbada stan rzeczywisty tego mienia i odbierze klucze, bo ja nie wiem, kto te klucze teraz ma, ktoś tam chyba otwiera i zamyka, bo tak nie może być...
Pan Wiczkowski wtrącił - „nikt nie otwiera i nikt nie zamyka”
Pan Wójt dalej - my ponosimy koszty z energią, z ogrzewaniem itd. To trzeba uporządkować komunalnie. Po drugie myślę, że trzeba wspólnie, skoro Pani doktor nie zechciała przybyć na zebranie wiejskie to zrobimy zebranie z lekarzem z Rożentala.

Pan Przewodniczący - może trzeba złożyć propozycje do Olsztyna, może są ludzie, którzy chcą pracować.

Wójt Gminy Ostróda - to jest oczywiste już od lat, nikt na ten kąsek się nie żuci, dlatego, że liczba pacjentów jest zbyt mała.
Następnie Pan Wójt wrócił do tematu referendum i powiedział, że każdy musi się uderzyć we własne piersi i odpowiedzieć co i jak i dlaczego. Niewątpliwie swoje oblicze odkryła firma, która pełni u nas usługi od lat. Z początku miało to formę nieelegancką, publiczną w prasie a na końcu normalna kampania, która generalnie jak się ma pewna wiedzę o problemie nie przystoi, bo jeżeli mówimy o problematyce gospodarki odpadami i wiemy, że to jest forma, która generalnie w całej Europie funkcjonuje. Tylko tak w Polsce jest, że przekazuje się samorządom te zadania, do których trzeba dołożyć. Natomiast te, które same w sobie mają zabezpieczone pieniądze, trzeba tylko dobrze na korzyść ludzi nimi pokierować, to tych się oczywiście nie przekazuje. Tak to można na skróty ale wprost dobitnie powiedzieć.
My wiemy kto ma pojemnik a kto nie ma, prowadzimy statystykę i oczywiście możemy egzekwować uchwałę naszą o porządku i czystości w gminie, ale jak Sąd Grodzi jedynie. W zbiorowy spór trzeba byłoby pójść.

Z sali słychać głosy sołtysów,  „ale tak robi miasto”.
Wójta Gminy Ostróda odpowiedział, że miasto robi inaczej, gdyż miasto ma straż miejską i od razu straż jedzie do tych, którzy nie podpiszą umowy. My straży nie mamy.

Z sali słychać było głosy sołtysów „może dzielnicowy”.
Pan Wójt odpowiedział, dzielnicowy to nie jest nasz organ. Żyjecie w nowych czasach a chcecie rozpatrywać po staremu. Nie ma innego sposobu jak publiczna debata, publiczne rozmowa, chodzenie od domu do domu i piętnowanie, narażanie się krótko mówiąc. Można było to załatwić, dużo nie brakowała myślę, że następnym razem się uda i będzie po krzyku.

Następnie Pan Wójt podziękował Pani Zofii Łukawskiej sołtys sołectwa Dziadyk za okazaną pomoc przy budowie placu zabaw w Kraplewie. Dodał, że uroczystość bardzo ładna jest już podstawa do tego, żeby rozwijać dzieci i młodzież.
Pan Wójt podziękował Panu Antoniemu Glinickiemu sołtysowi sołectwa Zwierzewo za czynny udział w Igrzyskach Wsi. Dodał, że był mistrzem ograł wszystkich.
W dalszej części Pan Wójt wspomniał o organizowanym rajdzie rowerowym przez Pana Janusza Sadowskiego radnego z Turznicy i Panią sołtys  Grażyną Ostas. 

Na zakończenie Pan Wójt wspomniał, że planowane jest posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Ostróda na dzień 1 lub 2 lipca, dodał że będą omawiane poważne sprawy.

Dalej Pan Wójt, dalej przy referendum była poruszana sprawa opłaty minimalnej. To jest zasadnicza sprawa, opłaty minimalnej nie ma, bo są opłaty powyżej uchwały. My nie musimy niz z uchwałą kombinować, tylko jak wyegzekwować te 23zł, bo jest teraz chyba 25zł

Radna Ryszarda Sadowska wyjaśniła, że 25zł to jest z dzierżawą kosza.

Wójt Gminy- jeżeli jest 23zł to też nas w pełni zabezpiecza, to już nie jest porażka, to tylko mieszkańcy powinni to docenić, bo gdyby nie 23zł to byłoby 25zł albo 28zł.

Radny Jan Kasprowicz- Panie Wójcie doceniamy, to jest sukces oczywiście.

Pan Wójt poprosił Kierownika Ref.. RGGiP o wyjaśnienia odnośnie złożonego wniosku radnego A. Wiczkowskiego. 

Radny Andrzej Kudo zapytał, do kiedy jest czas realizacji zadania w Idzbarku.
Wójt Gminy Ostróda, nie no rozliczenie mówię to jest inwestycja dwuletnia a wykonanie w umowie. Kto zaczyna robotę to chce ją szybko zakończyć. Nie ma podpisanej umowy jeszcze. W dzisiejszych przepisach musimy sobie zdawać z tego sprawę, że wykonanie i płacenie jest bardzo jednoznaczne. Jeżeli droga będzie przejedna w tym roku, a myślę że będzie bo nikt tak długo nie robi, to i tak zgłoszenie do odbioru musi być tak, żeby 30 dni przed płaceniem.

Radny A. Kudon rozmawiałem z Panem Tomczykiem mówił, że będzie do końca października.
Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, ja podpisuję umowę, Pan Tomczyk mówi - ja podpisuje.

Pan Artur Lewartowski Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej odpowiadając na złożony wniosek radnego A. Wiczkowskiego powiedział, że piękna teoria jest w kodeksie postępowania administracyjnego, natomiast procedura o planowaniu i zagospodarowaniu w praktyce na obszarach chronionego krajobrazu, tam gdzie trzeba projekt decyzji uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, który to występuje do Dyrektora Ochrony Parku, gdzie projekt decyzji o warunkach zabudowy każdorazowo przygotowuje uprawniony urbanista, który nie jest pracownikiem urzędu gminy, też ma odpowiedni czas na przygotowanie projektu. Poza tym jest jeszcze oczywiście zawiadomienie o wszczęciu, później zawiadomienie o możliwości wglądu do dokumentów przed wydaniem decyzji. To w praktyce trwa ok. 4 m-cy wydanie każdej najprostszej  decyzji o warunkach zabudowy, poza tym, że nie ma żadnych odwołań. Załatwiamy decyzje w kolejności wpływu wniosku, robimy to systematycznie w miarę posiadanych sił i możliwości. 

Sołtys sołectwa Kajkowo Stanisław Milewski zapytał co z ul. Polna, nadal zalewa.
Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że obecnie wykonuje się projekt, dlatego że uzgodnienie mamy gdzie to odprowadzić , m.inn. Pan sołtys zgodził się przez swoje posesje.

Radny A. Wiczkowski zapytał, czy tego w projekcie nie było, czy my będziemy robić jakieś odwodnienia znowu ?

Pan Wójt odpowiedział, że było oczywiście w projekcie ale nie zabezpiecza spływu wody 
z pól, także musimy poprzez studzienkę przerzucić dalej. Teoria a praktyka to dwie różne rzeczy. Jeżeli stworzy się płaszczyzną i teraz mamy przy takich ulewach gdzie wszystko z pól leci na drogę to tego, żaden projektant nie był w stanie przewidzieć. Przy normalnej aurze kiedy nie ma opadów spełnia to swoją rolę.
Przewodniczący Rady dodał, że do projektowania w takim razie trzeba praktyków a nie teoretyków.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad. 11.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 11.30 zamknął obrady XXXV Sesji Rady Gminy Ostróda.  
Na tym protokół zakończono.

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

