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

Obrady XXXVII 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 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 zmian w budżecie gminy na 2009r.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kajkowo.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iława w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ostrowin. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy miejscowości Samborowo na lata 2009-2015.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował powołać na sekretarza obrad radnego Tomasza Klimeckiego.
Rada Gminy jednogłośnie powołała na sekretarza obrad radnego Tomasza Klimeckiego.
Ad. 2 
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pan Nowakowski poinformował, że protokół z obrad XXXVI sesji był wyłożony 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 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  XXXVI 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 Pan Wójt omówił przygotowane projekty uchwał na XXXVI sesję i tak zmiany 
w budżecie, które wymagają decyzji przedstawiają się w następujący sposób:
-  dwa projekty unijne otrzymały dofinansowanie i tyczy się to szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pierwszy wniosek tj. wyposażenie pracowni językowych na kwotę 445.618zł przy udziale ponad 90tyś środków własnych gminy i dotyczy SP Brzydowo, Gimnazjum Lipowo, Gimnazjum Ostróda, Zespół Szkół w Samborowie. Drugi wniosek na wyposażenie komputerowe szkół 471.726zł środki unijne przy naszym udziale 134tyś. i dotyczy SP Pietrzwałd, Szyldak, Gimnazjum Ostróda, Lipowo, Durąg i Zespół Szkół w Samborowie.
Łącznie dofinansowanie jest ponad 917 tyś zł a nasz udział musi być zapewniony ponad 230tys zł. Konkurencja jest bardzo duża wiadomo, że wolelibyśmy żeby były to środki na remonty, na drogi. Przy tych możliwościach baza szkół byłaby na poziomie już XXI wieku.
- kolejna zmiana tj. urządzenie plaż w Starych Jabłonkach i Kątnie, dofinansowanie ze środków unijnych byłoby na poziomie 300tys zł, nasz udział ponad 51tyś. 
- zagospodarowanie centrum w Samborowie mamy zmniejszenie z ponad 600tyś na 300tyś, jeżeli chcemy uczestniczyć to musimy dostosować się do tych wymogów.
- budowa sali gimnastycznej w Durągu, uzyskaliśmy wstępne dofinansowanie na 400tyś, 200tyś w trym roku drugie 200 w roku 2010.
- dofinansowanie drogi w Lichtajnach na kwotę 30tys zł.
- dokumentacja drogi na Małą Ruś, nie można było opłacić z uwagi, że nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Środki straciły już swój czas w tzw. procedurze nie wygasającej trzeba zadanie na nowo ująć w budżecie, żeby można było zrealizować.
- remonty budynków komunalnych jest propozycja, żeby zwiększyć ten dział o 30 tyś. a wszystko dotyczy elektryczności i przewodów kominowych.
- w dziale rolnictwo na przygotowanie działek do sprzedaży na wykup 50tyś. Pan Wójt wspomniał, że sprzedaż poligonu wymagana jest ogłoszeniem w prasie ogólnopolskiej tj. gazecie Rzeczypospolita, Wyborca, tj. 1 artykuł 10tyś zł.
- 20 tyś niestety, na schronisko dla bezdomnych zwierząt, Pan Wójt dodał, że w przyszłym roku trzeba podjąć próby i wybudować własne schronisko.
- inwestycja na Zwierzewie dotyczy zaplecza sanitarno - socjalnego sali gimnastycznej, po analizie potrzeba jest 80 tyś zł. Częściowo jest to związane z robotami, które nie były ujęte w przetargu w dokumentacji i przedmiarze, m.inn. elewacja, niwelacja terenu, umieszczenie szamba, są to roboty dodatkowe a część z nich wynika z kosztorysów z pomiarów powykonawczych i są podpisane przez inspektora nadzoru.
- ostatnia zmiana dotyczy Wysokiej Wsi są tam dwa zadania jedno duże i dotyczy stacji podnoszenia ciśnienia i ujęcia wody w Pietrzwałdzie na ponad 1mln 600 tyś zł. i własnych 100tyś. Trudno zaczynać milionową inwestycje ze środkami 100tyś., dlatego taka jest propozycja żeby przesunąć te 100 tyś i zrealizować kolejny etap kanalizacji, od Hotelu Dr I. Eris do hydroforni. Więcej  zmian w budżecie nie odnotowano. Dalej Pan Wójt omówił pozostałe projekty uchwał.

Następnie Pan Wójt podziękował za otrzymane życzenia z okazji imienin i kwiaty otrzymane na dzisiejszej sesji od sołtysów.
Pani sołtys sołectwa Stare Jabłonki zapytała, dlaczego na dzisiejszą sesję nie została zaproszona Pani sołtys z Ostrowina.
Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński wyjaśnił, iż złożyła rezygnację i do czasu wyboru nowego sołtysa funkcję sprawuje Wójt. Z chwilą wyboru nowego sołtysa, zostanie zaproszona również na sesję była Pani sołtys Pani Małgorzata Górecka, na której otrzyma podziękowania.
Dodał, że takie zapisy określa statut sołectwa.

Uwag do sprawozdania o pracy w okresie między sesjami nie zgłoszono.

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Andrzejowi Wiczkowskiemu, który w nawiązaniu do zmian w budżecie dotyczących zwiększenia środków o 80 tyś na zadaniu w Zwierzewie powiedział:
„ takie sytuacje jak ta to tylko zdarzają się w samorządach tak szczerze mówiąc, nie znam sytuacji w prywatnej firmie, żeby ktoś w ten sposób prowadził taką inwestycję. Jeżeli projektant nie przewiduje w budynku elewacji i wydaje się na to 450 tyś  i projektant czy wykonawca nie przewiduje wymiany gruntu przed złożeniem oferty, przed wygraniem przetargu, to są to ewidentne błędy przygotowania inwestycji. Nie może być tak, że stawia się radnych przed taką decyzją, co my teraz mamy zrobić zostawić budynek bez elewacji? Reszta budynku wygląda ładnie a nowy ma pozostać bez elewacji, gdzie gmina wydała 450 tyś 
i nagle zabrakło na elewacje. Takie sytuacje zdarzają się w naszej gminie. Dla mnie to jest nauczka dla nas, że powinniśmy chociaż raz zatrzymać pieniądze i w końcu się ktoś opamięta i nauczy normalnej, solidnej pracy. Jeśli ktoś popełnia błędy to za to odpowiada, u nas odpowiedzialności żadnej nie ma. Jeżeli projektant nie przewiduje takich rzeczy i później 
w procedurze przygotowania przetargu nikt nie zwraca na to uwagi a to sprawdzają budowlańcy z uprawnieniami. Ktoś to przygotowuje, patrzy, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji w prywatnej firmie, bo jeżeli ktoś naraża firmę na straty 80 tyś. to na drugi dzień nie pracuje. I taka jest procedura wszędzie. Pytałem w różnych firmach jak to się odbywa i jeżeli takie błędy ktoś popełnia to nie ma zmiłuj. Konsekwencje ponosi pracownik i również jego zwierzchnik. Ktoś odpowiada za coś i nie można sytuacji sprowadzać do tego, że dokładamy tera jeszcze 80 tyś, to nie wiem ile tam jest metrów kwadratowych, ale kosztował będzie 560 tyś. To ile kosztuje 1 m2 ? Mieszkanie kosztuje 3,5 tyś 1 m2 a tutaj nie sądzę żeby było tyle. Ktoś nie przewiduje w momencie projektowania, że tam nie ma prądu trójfazowego, tylko jest dwufazowy. Każdy z nas jakieś tam remonty małe nawet prowadzi bez wiedzy budowlanej i zdaje sobie sprawę i wie co go czeka. A tutaj wszyscy niby się znają, wszyscy niby maja doświadczenie ogromne a sytuacja jest taka, że rada po raz kolejny dokłada pieniądze. Dlatego wnioskuję, żeby ten przykład w jakiś sposób był szczególny i proszę komisję, która w swoim zakresie prześwietliła tą sprawę dogłębnie. Pan Kasprowicz jest przewodniczącym tej komisji i jest budowlańcem też, myślę że takie sytuacje trzeba ukrucić. Ja nie twierdzę, że tam nie trzeba zrobić, bo teraz już nie ma wyjścia trzeba zrobić, ale nie mogą mieć takie sytuacje miejsca, gdzie buduje się budynek, który ma no nie wiem 100m i on kosztuje 600 tyś.
Druga sprawa, chcę wrócić do wniosku, który złożyłem i dostałem odpowiedź od Wójta z powiadomieniem Pana Przewodniczącego o wydaniu warunków zabudowy. Dowiadywałem się w ościennych urzędach, jak długo trwa wydanie takiej decyzji i wszędzie usłyszałem odpowiedź, góra dwa miesiące u nas jest 5 miesięcy. Teraz trwa 5 miesiąc, jak ja czekam na ustalenie warunków zabudowy. Nie otrzymałem jeszcze tych warunków więc nie wiem, czy nasz teren jest szczególny, czy praca jest szczególna. Ale nie może tak być, że ktoś wydaje decyzje w ciągu 5 miesięcy. Rozmawiałem też z Panem Burzyńskim, który przygotowuje projekty decyzji, po złożeniu oferty przez urząd projekt przygotowuje w ciągu dwóch tygodni. Tylko rozpoczęcie procedury musi odbywać się od razu a nie po dwóch miesiącach, czy dłuższym czasie. Dziękuję”.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby się odnieść do tych spraw.

Wójt Gminy - „poproszę Pana Kierownika Lewartowskiego bo ta procedura, sprawa jest bardzo ważna dlatego, że tych wniosków mamy dziesiątki, żebyście państwo byli zorientowani, bo wygląda na to, że ktoś ten wniosek do szuflady włożył. Proszę niech Pan Kierownik powie jak to jest”.

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej-
powiedział: „dziesiątki to my czasami dziennie tych wniosków mamy. Pyta pan radny czy szczególny teren? Tak szczególny teren ze względu na Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich. Chyba około 1,5 miesiąca czekaliśmy na uzgodnienia z parkiem krajobrazowym, dlatego, że formalnie wysyła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który przedłuża termin załatwienia sprawy i wysyła wniosek do Dyrektora Parku Krajobrazowego ten odsyła swoją odpowiedź w formie opinii do regionalnego dyrektora i my dopiero otrzymujemy odpowiedź. Projektant ma czas na wydanie decyzji dwa tygodnie. W ciągu najbliższych dni decyzja będzie wydana, uzgodnienie już jest.

Wójt Gminy Ostróda - „proszę państwa jeżeli są błędy w dokumentacji, to my nic nie możemy powiedzieć. Natomiast sprawa jest odpowiedzialności później żeby wiedzieć jak my możemy dochodzić, ale tutaj wiemy, że jest sąd cywilny tylko i wyłącznie. Jeżeli chodzi o sprawy z metrażem jeżeli budynek nas kosztował 560tyś a pan kierownik mi podpowiada, że ten budynek ma blisko 200m, ale niech będzie 160m, tj. 3,5 tyś zł za 1 m2  a więc też nie ma co robić jakiś wielkich oczu. Pomijając to, że trzeba bardzo mocno sprawdzać to co się do ręki dostaje bo się okazuje, że niektórych elementów nie było ujętych w dokumentacji”.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.


Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano- 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głosów.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.

Uchwała Nr XXXVII/209/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 5.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kajkowo.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano- 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.

Uchwała Nr XXXVII/210/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kajkowo - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.

W punkcie szóstym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iława w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
Uwag do projektu uchwały 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 XXXVII/211/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iława w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.

Realizując punkt siódmy porządku obrad Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały 
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ostrowin.

Uwag do projektu uchwały 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 XXXVII/212/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ostrowin - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.

W punkcie ósmym Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy miejscowości Samborowo na lata 2009-2015.

Uwag do projektu uchwały 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 XXXVII/213/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy miejscowości Samborowo na lata 2009-2015 - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.

Wolne wnioski i informacje.

Pan Władysław Wysocki sołtys sołectwa Reszki zaprosił wszystkich obecnych na Dożynki Gminne do Reszek 19 września 2009r.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10.
Zamknięcie obrad

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11.15.

Na tym protokół zakończono.



Zaprotokołowała:			   Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady:

Agnieszka Jakubowska                       Tomasz Klimecki		  Roman Nowakowski

