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Protokół nr XXXVI/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 20 lipca 2009r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XXXVI 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 – 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:

	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między  sesjami.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.
Wolne wnioski i informacje. 
Zamknięcie obrad.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Radny A. Wiczkowskie powiedział: „chciałbym nawiązać do projektu uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. Ja przychodząc na sesje byłem przekonany, że do tego projektu uchwały będzie dołączony projekt finansowy tego zakładu budżetowego. Nie wyobrażam sobie głosowania nad uchwałą, której finansowe skutki nie są nikomu znane a nie są to małe skutki w ciągu roku budżetowego. Rozumiem, że gdyby to się odbywało na etapie tworzenia budżetu, ale w połowie funkcjonowania budżetu pojawienie się takiej duże, ze strony finansowej uchwały na pewno będzie skutkowało na całokształt budżetu gminy. Apeluje, albo bardzo proszę o sporządzenie takiego planu finansowego bo nie jest to chyba trudna sprawa wiadomo jaka jest cena wody, ścieków i myślę że te wszystkie finansowe sprawy są do ograniczenia. Chciałbym też prosić o jakąś prowizoryczną prognozę zatrudnienia, gdzie ten zakład ma się mieścić, bo wiadomo ten zakład musi być wyposażony także w maszyny, to nikt nie pojedzie na awarię  1 października jak będzie powołany zakład i będzie kopał np. awarie wody. Pamiętam taką sytuację jak rozmawialiśmy na temat ceny wody to były takie zapewnienia, że znajdą się inne zakłady, które będą chciały tą usługę świadczyć. Wszystkie samorządy jak obserwuje, również nasz wycofywały się z zakładów budżetowych, bo ja pamiętam, że taki zakład budżetowy w naszej gminie również funkcjonował, został zlikwidowany bo był nierentowny, bo to są duże koszty osobowe. Każdy kto zatrudnia człowieka wie jakie to są koszty. Bardzo proszę i apeluję, że albo przesunąć tą uchwałę na następną sesję z przygotowanym prowizorium budżetowym ile to będzie kosztowało. Ja pamiętam takie rozmowy jak wcześniej my rozmawialiśmy i tam padła kwota ok. 1mln złotych. Także trzeba mieć świadomość ogromnych kosztów z otwarciem takiego zakładu. Tym nie mniej ja nie jestem ani przeciwny ani chętny za tym, żeby ten zakład powstawał, tylko ja sobie nie wyobrażam głosowania za taką uchwałą nie znając skutków finansowych”

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Pan Wójt na wspólnym posiedzeniu komisji troszeczkę wyjaśniał skąd pieniążki między innymi będą, ponieważ po przetargach pewne rzeczy się wyjaśniły, nie mniej jednak Pan Wójt szczegółowo może przedstawić.

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że „wszystko co związane z projektem tej uchwały było omawiane na posiedzeniu komisji. Wszyscy, którzy byli obecni byli informowani o skutkach finansowych o tym jak to się przedstawia w budżecie, nie było w tym zakresie pytań. Kto nie był obecny , też formalnych pytań nie ma postawionych, jeżeli chodzi o odbywanie innych komisji, które być może miały miejsce nie wiem, bo byłem na urlopie. Także formalnie żadnych zapytań nie ma natomiast wyjaśnienia były przedstawione na komisji. W trakcie dyskusji nad projektem będę udzielał informacji. Służby finansowe, które są obecne będą też przedstawiały jaka jest kwestia w tym zakresie”.

Przewodniczący Rady -„ja myślę, że to trochę wyjaśnień jednak wymaga”.
Skarbnik Gminy Maria Andrychowska w woli wyjaśnienia dodała, że w gminie Ostróda nie było zakładu budżetowego, było gospodarstwo pomocnicze, które zupełnie innymi rzeczami się zajmowało. Nigdy nie obsługiwało wody i kanalizacji. 

Radny A. Wiczkowski : „ja pamiętam, że sama funkcja zakładu budżetowego to była”.
Pani Skarbnik „ale na innych zasadach to funkcjonowało”.
Radny A. Wiczkowski dalej stwierdził, że nie był na komisji, ale pytał kolegów i mówią, że nie było wyjaśnione skąd bezpośrednio będą środki, zawsze w uchwale jest zapisane, że np. 100tyś z takiego paragrafu. Dlatego dobrze byłoby, żeby zapis taki znalazł się w uchwale, jeżeli są pieniądze to bardzo dobrze, ale żeby to było zapisane w uchwale.

Wójt Gminy Ostróda: „Panie Przewodniczący ja proponuje przejść do porządku obrad i w trakcie dyskusja na ten temat. Ja też określę charakter motywacji prowadzenia tego projektu uchwały i w trakcie dyskusji będziemy wszystkie sprawy wyjaśniali i powtarzali, które miały miejsce na komisji”.

Przewodniczący Rady: „dobrze rozumiem, że dojdziemy do tego punktu a później będzie dyskusja”.
 
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pan Nowakowski poinformował, że protokoły z obrad XXXV Sesji był wyłożony do wglądu w biurze rady jak również jest dostępny na dzisiejszej sesji.
Zapytał czy są uwagi do protokołu.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.

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

Rada Gminy większością głosów przyjęła protokoły z obrad  XXXV Sesji Rady Gminy.

Ad. 3.

W punkcie trzecim porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Wójtowi.
Wójt Gminy Ostróda przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przedstawiając informacje o wydanych Zarządzeniach Pan Wójt powiedział, 
„tak jak Państwo jesteście zorientowani wypowiedziałem umowę na użytkowanie sieci wodno kanalizacyjnej dla PUK w Ostródzie. Okres wypowiedzenia trwa trzy miesiące i z końcem września prowadzilibyśmy formę użytkowania własnego, bądź tak jak sytuacja by przedstawiała, przez gminę czyli zakład budżetowy. Pan kierownik referatu inwestycyjnego jest upoważniony do prowadzenia bezpośredniego nadzoru w trakcie przejęcia stanu majątku sieci wodno - kanalizacyjnej.”.   
Następnie nawiązując do projektu uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu, Pan Wójt stwierdził, 
„ tak jak przedstawiałem na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda myśl i  decyzja o tym aby te zadanie nad obsługą wodno - kanalizacyjną przejąć w gminie przez samorząd, funkcjonowała już bardzo długo i wcześnie. Jedno co nas tylko wstrzymywało to była sytuacja związana z zapowiedzią ustawy pani Zyty Gilowskie, która określała, że wszystkie zakłady budżetowe będą ulegały likwidacji, co wstrzymało całe nasze prace przygotowane już wcześniej. Aktualnie wiemy, że zakłady budżetowe, które mają w swoim zasięgu działalność na majątku własnym gminy w obrębie zadania własnego, a to jest bardzo ważne zadanie jakim jest dostarczenie wody dla swoich mieszkańców i odprowadzenie ścieków części skanalizowanych, są jak najbardziej dopuszczane i zagwarantowane, że mogą funkcjonować i wchodzić w życie pod względem formalnym. Aktualnie 50% gminy jest skanalizowana, 100% gminy jest zwodociągowana, jeżeli chodzi o kwestie miejscowości zwartych. Jest to olbrzymi zakres pola działania i olbrzymi majątek. Zadania z zakresu kanalizacji  są rzędu kilku milionów zł. Jesteśmy na etapie półmetku inwestycyjnym w zakresie szczególnie  zkanalizowania  sieci, które były wybudowane 10,20 lat temu muszą ulegać renowacji, czyli trzeba prowadzić gospodarkę odtworzeniową . W tej sytuacji jakiej się znajdujemy z aktualnym eksploatatorem, Pan Śnieżawski jest tu obecny, którego serdecznie witam to usługę prowadzi firma natomiast funduszu odtworzeniowego nie posiadamy. Coraz częściej padały głosy, żeby gmina akumulowała środki nie byłoby to za mała, gdyby było 200tyś w skali roku żeby można było odtwarzać zużyte na naszych sieciach urządzenia techniczne. W tej sytuacji musi to iść z budżetu, dlatego, że nie jest to w ujęciu umownym zagwarantowane. Nie ma co ukrywać, że znajdujemy się w sporze z PUK Sp. z o.o. w Ostródzie, dlatego, że podwyżka, która jest proponowana jest bardzo znaczna i trudno tutaj doszukiwać argumentów takiej czy innej kwoty, oczywiście my tam w tych dyskusjach wnioskowaliśmy o kwestii związanej bezpośrednio z kosztami firmy, ale firma która jest spółką prawa handlowego ten zakres ma w ujęciu własnym zagwarantowanym tylko do swojej wiadomości. Tak więc my nie jesteśmy w stanie do końca określić jak ta cena się kształtuje, jeżeli chodzi o koszty własne.
Następna sprawą jest wypowiedzenie umowy na odbiór ścieków przez PWiK dla PUK Ostróda, te wypowiedzenie trwa, jestem po spotkaniu z dyrektorem PWiK, po wymianie korespondencji. W moim przekonaniu, gdzie jesteśmy w aglomeracji miejskiej, gdzie można powiedzieć 50% gminy podlega pod tą aglomerację i oczyszczalnie ścieków w mieście, dość trudnej sytuacji, bo ciągłe pretensje do nas związane z hurtowym dostarczaniem ścieków, nie znajdują argumentów, bo jest rozmowa między pośrednikami, tak to nazwijmy. Uważam, że sytuacja jest na tyle napięta, że nie stać nas jest na prowadzenie rozmów poprzez pośredników, musimy przejąć tą sprawę bezpośrednio, prowadzić negocjacje z PWiK, z władzami miasta, tak żeby mieć długofalowy proces umowny i współpracy.
Sprawa związana z inwestowaniem, przed nami kolejne 50% zkanalizowania, tego nie można prowadzić z doskoku, trzeba prowadzić na bieżąco bardzo intensywnie i codziennie, dlatego uważam, że zakład budżetowy który będzie jednostką gminy przejmie dużą rolę w planowaniu, kolejności i zasadności inwestycji, będzie tym ramieniem bezpośredniego działania, czy też inwestowania. Zakład budżetowy może aplikować o środki unijne może również wykonywać zadania mniejsze, przyłącza, odcinki kwestia 1km wody . 
Sprawa podatku VAT, wszystko to powtarzam o tym mówiliśmy na komisji, jest sprawą też niebagatelną, dlatego że my jesteśmy sponsorami budżetu państwa przy każdej inwestycji, 22% musimy odprowadzić nie możemy tego odpisu dokonać. Natomiast firma własna może być płatnikiem podatku VAT.
No i wreszcie co najważniejsze, nie unikniemy ceny wody i ścieków, ale będziemy mieli przekonanie autentyczne i znali koszty co do grosza. Zakład budżetowy jest strukturą finansową samorządu, jest pełen wgląd i raport finansowy. Podlega Radzie Gminy a na bieżąco w działaniu Wójtowi. Zakłady tego typu powołuje się też w celu przekształcenia w spółkę 100% kapitału danego samorządu. Jest to przedpole analizy finansowej, bardzo szczegółowej, być może będziemy w stanie i będziemy mogli prowadzić formę dopłat i ulg. 
Kwestia zatrudnienia, nie sądzę żeby firma, która prowadzi dotychczas a jest skrupulatna pod względem finansowym miała przekadrowanie na tym zakresie działalności. Można śmiało powiedzieć, że wszyscy ci którzy pracują na terenie gminy w zakresie tej usługi znajdą zatrudnienie w zakładzie budżetowym. Chodzi mi o ludzi, którzy prowadzą abonament, czy  pełnią nadzór nad poszczególnymi obiektami. Nie podejrzewam, że PUK działało w sposób charytatywny, chociaż często w wypowiedziach pana dyrektora to się pojawia, że ma już dość tego dopłacania do tej funkcji na terenie gminy jeżeli chodzi o wodę i ścieki. To w dyskusjach ciągle występowało, że jest to deficytowe i ciągle wymaga dopłat. Nie chcemy tak maltretować firmy jak juz dopłacimy to sami sobie.
Są to główne argumenty, aby ten zakres zadania przejąć na siebie dlatego, że gmina jest duża poza tym w tak trudnej sytuacji nikt nie dokona lepiej tego zadania niż my.
Jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania, to koszt musi się oprzeć na bieżącej działalności z opłat wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o koszty poniesione z budżetu gminy, to jest to tzw. dotacja na utworzenie zakładu, czyli wniesienie określonych środków. Zakres jest 600-700 tyś złotych. Ja chciałbym przeanalizować te minimum z dyrektorem, który musi być jak najszybciej powołany dlatego, że na jesieni zakład musi ruszyć nie może być tutaj żadnych opóźnień. Myślę, że przy szczegółowym liczeniu ta kwota może ulec zmniejszeniu w granicach być może 350 - 400tys zł. Trzeba wyposażyć w niezbędne środki techniczne, urządzenia administracyjne, ale wiele rzeczy my też posiadamy.
Jeżeli chodzi o kwestię budżetową, ta sytuacja w gminie jaka jest a mianowicie prowadzenie zadań inwestycyjnych, prowadzenie przetargów pokazuje nam, chociaż to są papierowe, ale są oszczędności, dlatego też w budżecie gminy nie nastąpi zwiększenie deficytu gminy z tego tytułu. Środki musimy znaleźć w ramach tego budżetu. Nie ma konieczności, żeby te 600tyś wpompować w zakład w danym roku, bo takiej potrzeby nie ma, w tym roku niezbędne jest te minimum, chodzi o określenie kwoty docelowej, 400, 500tyś. którą można rozbić na dwa lata. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie techniczne, na dowód tego, że ta myśl nie jest nowatorska, to daje ciągłe trzymanie w rezerwie obiektu w Kajkowie, jest on wystarczający, żeby tam można było rozwinąć bazę techniczną. W przypadku administracji zakładu nie trzeba ponosić kosztów za wynajem, siedziba może być w budynku urzędu gminy, gdzie miała mieć biuro pani dyrektor biblioteki gminnej. Pomieszczenie jest już osuszone a hydraulicy dadzą sobie doskonale radę. 
Orientowałem się w samorządach najbliżej nas jest Miłomłyn, który ma sytuację taką gdzie prowadzona jest eksploatacja przez firmę, natomiast Łukta, Dąbrówno, Grunwald wszystko są to zakłady gospodarcze własne albo spółki komunalne. Bardzo dobitnym przykładem jest miasto, gdzie spółka komunalna 100% odciążyła samorząd a nawet modernizacje były prowadzone przez PWiK. Dochodzi do tego, że Burmistrz nie bardzo rozmawia z Wójtem bo mówi tu jest moja spółka z dyrektorem. Więc dobrze będzie jak będziemy mieli odpowiednika, który będzie negocjacje prowadził na nasz rachunek. My jesteśmy jeszcze w tej sytuacji, chociażby tej opaski wokół jeziora kajkowskiego, połączenia z Górką i przez Morliny i też trzeba codziennie intensywnie temat prowadzić, żeby zamknąć dokumentację i myśleć nad realizacją tego zadania. Dziękuję bardzo”.

Przewodniczący Rady proszę bardzo, czy są jakieś zapytania odnośnie tego punktu. Dodał, „na pewno czas wyjaśni nam wiele, nie jest to temat nowy. Wszyscy na pewno będziemy to obserwować i pod społeczna kontrolą to będzie. W uchwale jest napisane, że rada pełni nadzór, co prawda Wójt powołuje i odwołuje, nie wiem w jaki sposób tą funkcje rada ma sprawować, ale no nie wiem”.

Pan Wójt odpowiedział, że dyrektor jest zobowiązany składać radzie sprawozdania.

Radny A. Wiczkowski - „no ja chciałbym zapytać, jeżeli to jest wszystko wiadomo, ile osób zostanie zwolnionych z PUK-u a ile zostanie zatrudnionych tutaj, no bo to są w większości mieszkańcy gminy Ostróda. Chciałbym zapytać szczegółowo, bo Pan Wójt mówił, że po przetargach pozostały jakieś pieniądze, po prostu więcej przekazywaliśmy. Chciałbym zapytać szczegółowo z jakiego przetargu, bo część nie ma tutaj budżetu, ale część jak ja dobrze pamiętam znakomita zresztą pochodzi z kredytu. To jedno, a drugie chciałbym zapytać jakie te środki trwałe czyli maszyny przewiduje się w zakupie no bo bez tego przy takim zakładzie to ani rusz, tak myślę. Jaka struktura tego zakładu, z projektu uchwały tylko wynika, że będzie dyrektor i nic więcej tak szczerze mówiąc. Jaka struktura, ile to ludzi, jaki koszt osobowy. Rozumiem, że zakład będzie miał swoją odrębna księgowość, kadry”.

Wójt Gminy - „to będzie formalny zakład o charakterze samodzielnym, Jest tylko ta różnica, że mamy pełen wgląd jako organ składowy pod względem finansowym. Natomiast ja analizuję taka sytuację, że przerostu zatrudnienia aktualnie nie ma w terenie. Wszystkich tych ludzi, którzy będą sobie życzyli pracować w zakładzie budżetowym, mówię o terenie bo nie znam struktury biurowej przedsiębiorstwa, przyjmujemy do zakładu.
Jeżeli chodzi o strukturę biurową w zakładzie to na pewno musi być dyrektor, księgowa no i jedna osoba typu sekretarka, referent tu sprawa związana chociażby z prowadzeniem kasy przyjmowania abonamentu itd. Potrzebna będzie brygada, która na bieżąco reaguje w terenie łącznie z kierownikiem, czy kierownikiem brygadzistą. My nie musimy silić się na ekstra zabezpieczenie, na szczęście mamy taki rynek, gdzie sprawny dyrektor zakładu może zlecać usługę, która nie jest w długofalowej likwidacji awarii ale to jest kwestia dyrektora. Jak zostanie powołany dyrektor musi ustalić strukturę zatrudnienia, regulamin pracy i wszystko to co jest związane z tworzeniem zakładu pracy. Niezbędny jest samochód brygadowy, szambowóz, koparko ładowarka, wyposażenie remontowe, kosiarki spalinowe, kosy żyłkowe, to co jest niezbędne. Na pewno nie będziemy chcieli robić jakiegoś przerostu. Powołany dyrektor będzie w ścisłym kontakcie z państwem, abyście mogli na posiedzeniu komisji wysłuchać jego wizji, struktury zatrudnienia, jego potrzeby zakupów bo na to rada przyznaje pieniądze. Dla nas czas jest tutaj cenny, gdyż wybór dyrektora musi być w procedurze, trzeba ogłosić konkurs, powołać komisje i dokonać wyboru. Deficyt się nie zwiększa, wszystkie zadania, które obecnie realizujemy są o wiele tańsze i to co jest związane z drogą Samborowo-Gierłoż, szacunek ok. 3mln, jest ledwo ponad 2mln. Wszystkie zadania, które żeśmy rozpisali są o wiele tańsze z tym, że już te ruchy zrobione wcześniej na Idzbarku, na Klonowie”.

Radny Grzegorz Kłoss- zapytał jak wygląda kwestia prawna rozwiązywania tych umów, czy to będzie automatycznie w związku z tym, że gmina wypowiada umowę z PUK-iem, czy każdy musi indywidualnie wypowiadać.

Wójt Gminy Ostróda - „my mamy umowę z PUK-iem jest ona cywilno- prawna. Jest tam określone wypowiedzenie 3 m-ce, natomiast powołałem komisje do codziennych kontaktów. Nie możemy wchodzić w kompetencje PUK-u jeżeli chodzi o mieszkańców. Nasze wypowiedzenie jest aktem wyższym. To będzie przejście z dnia na dzień, jedna firma odchodzi a druga wchodzi”.

Radny A. Kondrusik - „jestem zaskoczony powiem państwu, tak ważna rzecz a ja nie wiem ile tam ludzi będzie pracować, jaki jest jej budżet jestem po prostu krótko mówiąc załamany. Potraktowany zostałem w śmieszny sposób, jeżeli czytam taką rzecz, że korzyści z tej spółki to będzie stworzenie warunków do odbycia kary wymierzonej przez sąd, to o czym mamy rozmawiać. Ja nie jestem przeciwny powoływaniu spółki, ale chciałbym wiedzieć ile osób będzie pracować jaki jest jej budżet, gdzie będzie miało siedzibę, w jaki sposób będzie zarządzało, jakie inwestycje niezbędne trzeba podjąć, przecież ta spółka na razie nie ma ani jednej łopaty. Znowu staje pod ścianą, bo słyszę, że umowa z PUK-iem została wypowiedziana. To znaczy, że wszyscy są przekonani, że my dziś ta uchwałę podejmiemy. To jest moim zdaniem nieuczciwe takie postąpienie wobec radnych, nieprofesjonalne. Czy ktoś mi dziś powie, czy w tej spółce będzie pracowało 15 czy 115 osób nie wiem. Na jakich zasadach przejmiemy pracowników PUK, czy to będzie § 23, czy oni zostaną zwolnienie, na jakich zasadach, czy będziemy im musieli zachować wynagrodzenia, czy nie. Nic nie wiemy, na prawdę. Szczerze mówiąc wszelkie zakłady komunalne są to zakłady nieruchliwe. Ja proponowałby dzisiaj nie głosować nad tym projektem, taki jest mój wniosek”.

Wójt Gminy Ostróda - „jeśli można panie radny, nie mogę w ten sposób do porządku dziennego przejść, ja jestem zaskoczony, Pan jest na prawdę gościem na komisjach merytorycznych, nie był Pan na komisji, Pan wypowiada się bardzo ostro. Nawet to co było blisko godzinę wywodzone przeze mnie nie dociera do Pana jako fakty. Nie mówimy o spółce, mówimy o powołaniu zakładu budżetowego. Strukturę pracy samorządu i zakresu zadań trzeba bardzo mocno i wnikliwie znać, jest to nieliczna forma, bo mamy tylko albo formę przetargu albo prowadzenia przez własną jednostkę tej usługi innych możliwości nie ma. Trzeba znać kompetencje zarządu, zarząd jednoosobowy, Wójt wypowiedział umowę i to jest faktem. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu działania. Wydaje mi się, że trzeba skupić się na wiedzy o pracy w samorządzie jej zasadach i wtedy jak najbardziej dyskutować, ale żeby dyskutować to trzeba być obecnym”.

Przewodniczący Rady - „jeżeli można, na pewno nic by się nie stało jakby Pan Wójt poinformował wcześniej radnych, że takie coś planuje i tu zabrakło tego. Wiedza na temat zakładu jest ogólnie znana, zatrudnienie nie będzie jakąś niespodzianką. Tu podkreślam, że to sobie bym życzył, żeby tak zawsze było że rada o pewnych rzeczach powinna wiedzieć wcześniej. Nie powinno zabraknąć tego dialogu. To samo w przypadku jak się powołuje komisje w sprawie powołania dyrektora, żeby rada wiedział kto w tej komisji ma być . Odnośnie powołania zakładu myślę, że nie będziemy tu dewagować, bo sytuacja został przedstawiona i na komisji i dzisiaj a na pewno do tego nie dołożymy, ponieważ umowy na dziś były tak skonstruowane, że gmina tylko traciła. Wydaje mi się, że ze strony samorządów zabrakło rozmów, żeby tak tą umowę skonstruować, żeby coś dla gminy zostawało. Gmina co roku dokładała do tego, prze lata biernie się przyglądała akceptowała tylko podwyżki bądź nieakceptowała. Dziś stajemy przed taką sytuacją i chyba cofać się nie będziemy, zakład tak jak powołujemy w każdej chwili, jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie spełnia tych wymogów a chciałbym żeby spełniało i poprawiło obsługę, bo trzeba jasno powiedzieć że przedsiębiorstwo które nas obsługiwało źle to robiło. Zerwanie umowy dla PWiK w jakiś sposób stało się to niepokojące i dla Pana Wójta, żeby taką sytuację podjąć. A o tym to Pan Wójt informował, że takie cos się zdarzyło. Zakład na pewno będzie funkcjonował na dziś chodzi o to, żeby właściwego człowieka powołać na stanowisko dyrektora. I tu chcielibyśmy mieć tą wiedzę, że to człowiek kompetentny będzie , na rynku dziś nie ma problemu z usługą. Problem jest prawidłowego wykonania zadania, zlecenia zadania, nadzoru ciągle brak on kuleje. W końcu będzie tak, że znać będziemy rzeczywiste koszty”.

Eugeniusz Śnieżawski Dyrektor PUK Sp. z o.o. w Ostródzie wtrącił, „Panie Przewodniczący nie opowiada Pan bzdur, że nie zna Pan jakie są koszty. Przeglądał Pan sprawozdania, które były składane co pół roku, trzeba było je poczytać”.

Przewodniczący Rady - „ale z czego sprawozdania?”.

Pan Śnieżawski - „ z kosztów, z zatrudnienia, z zużycia energii proszę Pana, wody”.
Przewodniczący Rady - „rzeczywistych kosztów Pan nam nigdy nie przedstawił i jest on praktycznie dla nas nie do ocenienia”.
Pan Śnieżawski- „proszę Pana w roku 2006 tą działalność kontrolował NIK w imieniu urzędu gminy i proszę sobie przeczytać protokół, czy koszty są rzetelne czy nierzetelne”.
Pan Nowakowski - „nie będziemy teraz się przepychać, wspominane było niejednokrotnie przez Pana, że Pan dyrektor dokłada do tego. Na dzień dzisiejszy jest decyzja taka a nie inna”.

Radny Jan Kasprowicz - „pewnie jestem jedną z nielicznych osób, które wiedzą coś na temat funkcjonowania zakładu. Mają racje koledzy radni i Pan Wiczkowski i Pan Kondrusik, że mają pewne obawy. Wspomniał Pan przewodniczący, że to rada będzie miała kontrole i rzeczywiście tak będzie. Panie Wójcie my przychylamy się do utworzenia zakładu tak jak była mowa na komisji, natomiast koledzy jakby nie do końca otrzymali tą odpowiedź. Tu chciałbym stanowczo zaprotestować, że my jako radni chcielibyśmy mieć wpływ na tą komisję, dlatego że Panie Wójcie, to Rada chce wyposażyć nowego dyrektora w kompetencje, żeby również Wójta odciążyć od obowiązków. W ten sposób, że w większości przypadków dyrektor nie będzie wydawał decyzji, postanowień z upoważnienia Wójta, tylko z upoważnienia Rady. Tak będzie łatwiej i prościej, tak to funkcjonuje w wielu zakładach w Polsce. Nie jest to wchodzenie w kompetencje Wójta oczywiście, gdyż to Wójt dokładnie określi na ile, powiem tak wspólnie wypracujemy na ile możemy upoważnić dyrektora. Na pewno upoważnimy jeżeli chodzi o całą gospodarkę wodno-ściekową, drogi, budynki komunalne co nie znaczy, że ktokolwiek może zawrzeć umowę poza Wójtem. W naszej kompetencji to co robimy od lat i co nasi poprzednicy robili, to są umowy na budynki, lokale inne niż lokale mieszkalne. Więc taki publiczny apel, żeby koniecznie dołączyć z naszego grono kogoś do tej komisji, która jest komisją roboczą”.

Pan Wójt - „ja tutaj wejdę w słowo, nie ma tu żadnej komisji bo nie może być”.
Pan Kasprowicz - „to przepraszam, ja chyba źle zrozumiałem”.
Pan Wójt - „jak będzie uchwała, to można będzie rozpocząć procedurę”.
Pan Kasprowicz - „też jestem zdziwiony, ale ktoś powiedział o tej komisji”.
Pan Wójt - „najbardziej to ja jestem zdziwiony”.
Przewodniczący Rady - „nie no komisja będzie powołana”.
Pan Kasprowicz - „proszę państwa jeżeli chodzi o zatrudnienie, odpowiedź dla kolegi Aleksandra. Rzeczywiście może 15 może 115. Ja sobie bym życzył, żeby może nie 100 ale 50 osób to pracowało. Oczywiście to musi się zbilansować, ale wszyscy tego chcemy.  Także ja mogę odpowiedzieć, czy tez pomóc w odpowiedzi Panu Wójtowi, może przekraczam kompetencje radnego to powiem, że chcę rzeczywiście żeby pracowało 50 może 100 osób.  Gmina jest ogromna Pan Wójt mówi o brygadzie pewnie w praktyce będą dwie albo trzy. Wiemy po co ci ludzie mają być zatrudnieni, ale to wola będzie Rady, Wójta, sołtysów ile tych osób będzie. Wzmocni się jeszcze bardziej rola sołtysów, bo ktoś będzie musiał przypilnować, rozliczyć, podpisać bardziej niż dzisiaj, dlatego że dyrektor nie zdąży wszędzie. Ale zapewniam Państwa, że to będzie tylko na plus wzorem innych gmin.
Odpowiem na pytanie jeśli mogę kolegi Wiczkowskiego, dziś trudno Panu Wójtowi i Pani Skarbnik określić koszty, proszę się nie martwić one nigdzie nie uciekną zawsze będą w środku budżetu. Rozliczenie zakładu też jest cząstką tego dużego budżetu. 
Nie wiedziałem, że jest Pan dyrektor PUK, ale już wiem i rzeczywiście wzorem Pana Przewodniczącego też nigdy nie narzekałem ani na obsługę wodno-ściekową ani gospodarkę odpadami. Nie wypowiadam się jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy przez Pana Wójta bo to jest jak gdyby zastrzeżone, nie wchodzę tu w żadne spory PUK Gmina, tylko wyłącznie zajmuję się dzisiaj powołaniem tego zakładu. Mam pewne obawy, nie wiem jak jest tam w umowie, może wiem tylko nie pamiętam, bo dostaliśmy informacje jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy, czy od 1 października to się zdąży, to jest trochę mało czasu. Samym rozwiązaniem umowy to bym się nie przejmował, bo przyjdzie czas, że ktoś nas poinformuje, podobnie jak było ze śmieciami w innych gminach, tu jest podobnie. Jest oczywiście prawdą, że zapisy w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest nadrzędna, każdy informacje w odpowiednim czasie otrzyma. To już nie nasza rola, decyzje są podjęte trzeba je realizować. Nie chodzi o wodę o ścieki nikt nie zaprzecza, że koszty PUK ponosi ogromne bywają okresy deszczowe, że to się w życiu nie zbilansuje, dlatego że dopływ tych ścieków jest trzy razy większy aniżeli zafakturowane. Pan Wójt niejednokrotnie to podkreślał, że gdyby tylko chodziło o samą gospodarkę wodno-ściekową to ten zakład na pewno by nie powstał, bo można byłoby w przetargu zlecić innej firmie chodzi m.inn. o VAT,o środki UE o porządki w gminach. Kończąc chciałbym powiedzieć, że korzyści z innej działalności, która tak na prawdę będzie w większości, dlatego że po to powołujemy ten zakład: budowa, remont dróg, budowa sieci kanalizacyjnej. Na tym zakończę”.
Przewodniczący Rady - „myślę, że Pan Wójt już nie musi odpowiadać, ponieważ mamy w uchwale, że powołujemy dyrektora. Dyrektor przedstawi nam, czy zaakceptujemy to czy nie, bo jeżeli zatrudnienie na ten początkowy okres będzie mniejsze, będzie mniejszy budżet. Później z biegiem czasu”.

Skarbnik Gminy Maria Andrychowska - „chciałam tylko dodać, że z budżetu na bieżącą działalność tego zakładu nie można wydać ani grosza. Trudno więc mówić, że budżet będzie finansował zakład budżetowy on może tylko dać na pierwsze wyposażenie. Natomiast na rozpoczęcie zakładu trzeba przeanalizować co jest niezbędne, żeby ten zakład powstał. Może tylko wystarczy 5,10, 15, 20 tyś. Nowa ustawa o finansach publicznych zakazuje wykonywania innych prac poza wodociągami i kanalizacją. Innej obsługi w samorządach nie ma. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej obsługa wody może być tylko poprzez zakład budżetowy, spółkę albo na zlecenie. Nawet jak zakłady budżetowe przynoszą wynik ujemny to niestety musi funkcjonować, bo jest to zadanie własne gminy. A jak będzie dobrze zarabiał i prosperował, to wszystko zależy od kierownika. Co być może będą jeszcze wpłaty do budżetu, można mieć jeszcze z tego zyski. Dziękuje bardzo”.

Radny Jan Kasprowicz - „o tej komisji co powiedziałem Panie Wójcie, to chodzi o to żeby pomóc Panu Wójtowi i Pani Skarbnik a nie przeszkadzać. Taka jest tu rola Rady Gminy a to dlatego, że nikt o tym nie wspomniał więc ja wspomnę bo to jest jakby naturalne, będzie łatwiej później rozmawiać. Jest konflikt przy powołaniu zakładu a istniejącym zatrudnieniu w gminie, nie można tego ukrywać, dlatego mówię o tej komisji. Pan Wójt część pracowników przesunie do zakładu. Dyrektor musi zaakceptować te nowe osoby. Ale w swoim czasie może je zwolnić taka jest prawda. Więc część tych pieniędzy za listopad i październik juz nie będzie w budżecie w dziale administracji Pani Skarbnik, tylko część tych pieniędzy będzie przesunięte, bo nie wyobrażamy sobie żeby nadal zatrudnienie inspektorów było w gminie skoro zakład będzie się tym zajmował. To chyba jest oczywiste, nikt o tym nie powiedział więc o tym wspominam. Stąd komisja, którą Pan Wójt powołał bo taka musi być rodzi juz konflikt na początku jeśli chodzi o dalsze zatrudnienie i same zakresy. O tym mówimy publicznie, żeby było łatwiej wszystkim”.

Wójt Gminy Ostróda - „publicznie powiedzmy jedną rzecz, że komisja, która będzie powołana przez Wójta Zarządzeniem ma na celu wyłonienie dyrektora zakładu budżetowego i to jest wszystko. Jeżeli dyrektor będzie wyłoniony, oczywiście on podlega nadzorowi, samorządowi, no to on będzie ta strukturę ustalał i będzie też proponował zatrudnienie u siebie księgowego, referenta itd., itd.  Także to już jest jego rola, komisja jest do wyłonienia szefa jednostki. A procedura całości funkcjonowania zakładu jest oczywista, znana, w każdym okresie czasu można sobie zażądać  spotkania z prezesem i wytłumaczenia kwestii każdych eksploatacyjnych, personalnych i to w pierwszej kolejności może czynić rada gminy jeżeli chodzi o komisje czy całościowe spotkania. Wszystko co będzie budziło jakieś kontrowersje musi być tłumaczone na bieżąco bo to jest własna jednostka”.

Pan Przewodniczący -„ myślę, że Pan Kasprowicz dość jasno się wypowiedział na temat,  czy nadal będą utrzymywane w tej formie referaty, są pracownicy od dróg, cmentarzy. Kolega Janek dość jasno powiedział. Tu chcielibyśmy usłyszeć od Wójta jak to miałoby dalej funkcjonować”.

Wójt Gminy Ostróda - „ubolewam, że nie odbywamy dynamicznych komisji, częstych. Ja przedstawiam wszystko na wstępie i później się budzi wiele kontrowersji i różnych pytań i można to sobie szczegółowo przygotowywać, analizować i przedstawiać na komisjach, ale trudno. Proszę państwa nie mieszajmy zakładu budżetowego ze strukturą urzędu. Nie mieszajmy takich rzeczy. Urząd nie prowadzi eksploatacji sieci dzisiaj. Jeżeli są kwestie związane z bieżącymi kontaktami, to dzisiaj powiedzmy sobie jest taka sytuacja najczęściej, że  firma albo składa wniosek do budżetu związany z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na zakup pomp zużytego sprzętu tego naszego stałego. Wówczas referat kontroluje, analizuje, sprawdza. Firma robi usługę, taką jak np. oczyszczenie sieci burzowej, w umowie jest tak zapisane, że po każdym zgłoszeniu kwartalnym odbiera się protokolarnie odbiór, czy tam jest w piaskowniku zaleganie, czy nie ma. Następnie składa kwestie związane ze sprawami podwyższenia wody i ścieków, a któż to robi, no inspektorzy w referacie sprawdzają, analizują. I to są te styki aktualne. Teraz praktycznie własny zakład musi prowadzić tę gospodarkę eksploatacyjną w strukturze rozwiązań eksploatacyjno-inwestycyjną bardzo, codziennie szczegółowo. A nadzór musi być prowadzony przez inspektorów. Nie przez Wójta, nie przez przewodniczącego tylko przez inspektorów. Oni są po to, żeby dokonać analizy, żeby dokonać kontroli, przedstawić wnioski a my musimy to rozstrzygnąć w którym kierunku to ma pójść. Także to są dwie oddzielne kwestie urząd a zakład. Każdy inny.
Myślę proszę państwa, reasumując jest to początek drogi, jest to przyjęcie formy prowadzenia gospodarki eksploatacyjnej na naszej sieci, usługi dla ludności. Jeżeli dzisiaj państwo zdecydujecie, do czego zachęcam dlatego, że to nie jest sobie wymyślone z dnia na dzień, tylko ta analiza jest prowadzona wieloletnia, jeżeli zdecydujemy się na tą formę prowadzenia poprzez siebie, to cały czas będziemy mieli to na głowie w sensie poprawy, struktury jak najlepszej usługi, jak najbardziej efektownej i efektywnej przede wszystkim”. 

Radny Jan Kasprowicz powiedział: „jasne Panie Wójcie, że nie mieliśmy na myśli obsługi wodnej i kanalizacji. To już konkretnie powiedziałem cmentarze, lokale nie da się Panie Wójcie zaprzeczyć, że to my mamy racje jeśli chodzi tutaj o przynajmniej dwa etaty. Przecież nie może być naszej zgody na pozostawienie nadal w tym zakresie referatu, chyba że gmina rozwinie się w innym temacie. To jest taka prawda brutalna, wszystko sobie już dziś powiedzieliśmy i powiedzmy do końca, przecież chodzi o jakieś dwa etaty może nawet trzy. Nie może być powielanych stanowiska Panie Wójcie, nie może być.  Na przykładzie innych gmin, sprawdzone musi być dyrektor referatu, czy dyrektor wydziału od ochrony środowiska, bo to są tak Panie Wójcie osobne zadania nie mające nic wspólnego. Ale lokale, cmentarze nie można tego już powielać. A referat, czy wydział oczywiście że będzie. Przecież nam nie chodzi o dyrektora wydział o dwóch, trzech inspektorów, tylko o przesunięcie w sprawie tych mieszkań, cmentarzy. Wszyscy Państwo chyba zgodzicie się ze mną i drogi Panie Wójcie, drogi. Czyli, o dwa trzy etaty na pewno. Dziękuję”.

Wójt Gminy Ostróda - „tak jak już proszę państwa powiedziałem dyskusja idzie w kierunku gdzie jeszcze nie powołaliśmy zakładu a już określamy co on będzie robił. Ja powiem w ten sposób za zadaniami pójdą ludzie. Bądźcie poukładani rzeczowo i czasowo. Powołamy zakład, jeżeli zakład będzie prowadził wodę i kanalizację do czego dzisiaj mamy przekonanie i stwierdzimy, że acha cmentarze i mieszkania na zakładzie”...
Pani Skarbnik wtrąciła „ nie tego nie wolno...”.
Pan Wójt - dalej, „ no wie Pani, to jest już kwestia, ja nie chcę uprzedzać czegoś, czego nie wiemy”...
Jan Kasprowicz- „ale my to wiemy”.
Pan Wójt - „dzisiaj stwierdzamy nie mając zakładu”.
Na sali obrad słychać było luźne rozmowy.
Przewodniczący Rady - „nie nie, Pan Wójt troszeczkę przegina w tej sprawie, że nie ma zakładu, radni chcą usłyszeć stanowisko Pana Wójta, bo my zaraz przegłosujemy”.

Pan Wójt - „jeszcze raz mówię, za zadaniami pójdą ludzie”.
Przewodniczący Rady - „no zabrakło tej dyskusji i na prawdę niech się tu nikt nie obraża, tak. Państwo radni chcą usłyszeć jak to będzie, bo powiem szczerze zakład powołają i co. I dlatego rozmawiamy, tylko czy tak zawsze publicznie trzeba rozmawiać. Po przegłosowaniu tej uchwały, żeby tych pytań było juz coraz mniej a łączność z mieszkańcami żeby była, żeby nie czuli się zagrożeni. Nie czarujmy się, bo utrzymanie tego zakładu to też są podatnicy, którzy mówią urząd zostawimy jakby nienaruszalny, dyrektora powołamy, który bezpośrednio podlega Wójtowi i zarazem nadzór ten dyrektor jeszcze będzie pełnił, to Pan Wójt może jeszcze odwołać. To tak jak inspektor nie spełnia roli, to przecież Wójt go może odwołać. My możemy wnioskować a Wójt natychmiast go zwalnia jeżeli są uzasadnione sprawy. I o tym rozmawiamy. I tu kolega wspominał i wydaje mi się, że ten sygnał się pojawił bo tu ekonomicznie musimy walczyć. To nie tak, że zakład z samorządem nie ma nic wspólnego, no właśnie ma wspólnego dużo, bo samorząd go powołuje. Dlatego też dobrze, że rozmawiamy nie wiem czy jeszcze ktoś ma coś do dodania. O potrzebie powołania wszyscy jesteśmy, no może nie w 100%, ale przekonani i to zrobimy. Tylko trzeba rozmawiać często, bo ludzie też chcą wiedzieć na czym to będzie polegać, że nie powoła się jeszcze osoby odpowiedzialne i jeszcze nadzorowane przez inspektorów. Uważam, że tam odpowiedzialny i podległy jest dyrektor Wójtowi i to wystarczy.

Na tym dyskusje zakończono.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do przedstawionego przez Pana Wójta sprawozdania..

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 5 głosów.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXVI/208/09 Rady Gminy Ostróda w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

Wolne wnioski i informacje

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy Ostróda 
o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego w limitach wydatków w dziale 010 na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Lubajnach etap II i Zwierzewo I etap na zadanie:
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko - etap II oraz Zwierzewo etap I.

Następnie Pan Wójt poinformował, iż powyższe podyktowane jest aplikacją wniosku na w/w przedsięwzięcie, który samorząd planuje złożyć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski powyższy wniosek poddał pod głosowanie.

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

Rada Gminy Ostróda na XXXVI Sesji jednogłośnie przyjęła zmianę nazwy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Lubajnach etap II i Zwierzewo I etap”. 

na zadanie:

- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko - etap II oraz Zwierzewo etap I.

Pani Zofia Stankiewicz Sołtys sołectwa Idzbarki zwróciła się do sołtysów, aby rozeznali się w swoim terenie czy są rolnicy, których dotknął problem zalania łąk. Wyjaśniła, że tylko na wniosek Wójta, Pan Wojewoda można powołać komisję, która stwierdzi zalanie użytków zielonych. Tylko to może być dowodem dla rolnika ubiegającego się o dopłaty obszarowe. Jeżeli tacy rolnicy będą występować, to prośba jest do Pana Wójta o wystąpienie do Pana Wojewody o powołanie komisji.

Wójt Gminy Ostróda, ja prosiłbym o formalny wniosek Powiatowej Izby Rolniczej w tym zakresie, pokazujący skalę problemu i zakres. Uważam, że aby wnioskować w tak poważnej kwestii, to trzeba mieć podstawy. 

Pani sołtys - „ja kieruje sprawę do sołtysów, bo to oni najlepiej wiedzą co się na ich terenie dzieje, trudno mi jest jeździć po całej gminie i sprawdzać”.

Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica w imieniu dzieci podziękowała Pani Małgorzacie Siniakiewicz Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień za zorganizowanie jednodniowej wycieczki.

Radny Jerzy Skolmowski zapytał, czy została podpisana umowa na wykonanie drogi Samborowo-Gierłoż.

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że jeszcze nie, natomiast lada moment zostanie ona podpisana. Przetarg jest rozstrzygnięty, wygrała firma ze Sztumu, najniższa cena 2mln 100 kilka tysięcy.

Przewodniczący Rady zapytał czy kolejna firma miała dużą różnicę w cenie.

Pan Wójt odpowiedział, że chyba 400tyś dokładnie nie pamiętam, ale to można sprawdzić.

Przewodniczący Rady stwierdził, że to duża różnica.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVI sesji o godzinie 11.30.

 Na tym protokół zakończono.


Zaprotokołowała:
Beata Czerkas
					Sekretarz obrad:		  Przewodniczący Rady
					  Jan Żeberek			    Roman Nowakowski



