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Protokół nr XLVII/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 3 lutego 2010r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady XLVI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10.00
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.

Po stwierdzeniu quorum – 15 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 Gminy Ostróda, sołtysów z terenu gminy Ostróda oraz Komendanta Powiatowego Policji Pana nadkom. Tomasza Klimka.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie 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 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2010r.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLVI Sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku w biurze rady, jak również jest dostępny na dzisiejszej sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Pan Nowakowski poddał pod głosowanie protokół Nr XLVI/09 z Sesji Rady Gminy Ostróda.

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  XLVI Sesji Rady Gminy.

W chwili obecnej przybyła radna Ryszarda Sadowska, aktualnie uczestniczy 14 radnych.

Ad. 3.

W punkcie trzecim Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Pan Wójt Gminy Ostróda omówił przygotowane projekty uchwał.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Związane z przekazaniem dotacji celowej, jednakże tu zachodzi zmiana. Dotacji nie można dzielić na dwa lata, w związku z powyższym kwota 1648,32zł  a nie 2472,48 złotych zostanie przekazana w 2010r., na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych w zakresie m.in. utrzymania powierzchni serwerowych dla urzędowych Biuletynów Informacji Publicznej w tym BIP Gminy Ostróda.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 zwiększono dochody pochodzące z Unii Europejskiej na realizację 4 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską na łączną kwotę 375 834 zł (dotyczy edukacji przez teatr i muzykę, akademii liderów lokalnych, integracji społecznej Pietrzwałd oraz urządzenia plaż ogólnodostępnych w m. Kątno i Stare Jabłonki) oraz na zakup telewizora do świetlicy w Grabinku (1000 zł - dofinansowanie: Bank Spółdzielczy w Iławie).

Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wymagania dotyczą obowiązków posiadania wszelkich pozwoleń, licencji itp, konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu oraz obowiązku posiadania odpowiednich tytułów prawnych i prowadzenia ewidencji, a także wskazania miejsca, do którego odpady komunalne muszą być dostarczane - ZUOK Rudno. Pan Wójt odnosząc się do wniosków z komisji wyjaśnił, że w przypadku ustawy o odpadach w uchwale należy wskazać miejsce składowania odpadów, natomiast w przypadku ścieków nie można - dopiero przy koncesji. Tu wracamy do pierwotnej uchwały z komisji.

Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2010r. Środki na program w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację zawartego w programie projektu działań z jego przedmiotowego zakresu.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 4.
Realizując punkt czwarty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji. 
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XLVII/230/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



Ad. 5.

W punkcie piątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji.
Uwag do projektu nie zgłoszono. 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XLVII/231/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie
zmian w budżecie  -stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.
Przystępując do punktu szóstego porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W tym punkcie radny A. Wiczkowski poprosili Inspektora K. Ruczyńskiego o wyjaśnienia do projektu.
Pan K. Ruczyński powiedział, iż pierwotna uchwała z podpisem radczyni jest prawidłowa.
Radny J. Kasprowicz stwierdził, że zamieszanie na komisji wyszło z tego, że nie rada określa zlewnie, tylko wójt w decyzji jednorazowo.
Radny A. Wiczkowski - ale nie wiadomo było, czy zlewnie mają być zapisane w uchwale czy nie.
Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały.
Radny Jan Kasprowicz wnioskował o nie czytanie projektu uchwały w całości ponieważ jest długa. Tu poprosił inspektora Ruczyńskiego, aby jeszcze raz przekazał przed głosowaniem czy nie czeka nas to, co Olsztyna - urząd antymonopolowy po prostu. Na komisji zapewniał, że nie więc jeszcze raz przy wszystkich niech to powie.
Przewodniczący Rady powiedział, że właśnie w tym rzecz ponieważ w Olsztynie uchyloną taką uchwałę, gdyż był w niej zapis ze wskazaniem co stanowiło naruszenie działań monopolistycznych, których nie powinno się stosować.
Wójt Gminy Ostróda - jesteśmy liderem w dochodzeniu do procedury prawnej jaka jest związana z planem wojewódzkim gospodarki odpadami ale również i ustawą, która mówi, że nie chodzi o wskazanie miejsc najlepszej techniki i najbliższe z dostępem, w grę nie wchodzi przekraczanie poza województwo. Rudno jest tą technika najlepszą najbliższą. Cały czas jesteśmy pod analizą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, byliśmy też na przesłuchaniu stron, inspektor, Pan Sekretarz przedstawiciele z PUK. Kolegium wiedząc, że jesteśmy na prawie ma kłopot, tak ja to odczytuje. Działania z urzędem antymonopolowym dotyczą później wydania koncesji przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta. Mieliśmy rozpatrywanie przez Bydgoszcz bo takie było doniesienie Ostródzkie, nic nam nie zarzucono jedno co mieliśmy uczynić to poprawienie w regulaminie porządku i czystości ponieważ troszeczkę co jest ponad to wprowadziliśmy zapisy i tak to żeśmy wyczyścili. Ustawowo jesteśmy na prawach zgodnie z planem wojewódzkim i ustawą odpadową. Problem jest inny ogólnopolski nieuregulowana kwestia własności odpadów. Niespójność przepisów i szukanie wybiegów  przez wszystkie strony. Na tym etapie jesteśmy czytelni, wyraźni, dla strony niedobrzy ale jesteśmy na prawie. Spółka zaproponowała cenę niższą niż Rudno, bo Rudno 17zł a spółka 16,50zł. Gdyby była taka sytuacja, że Rudno 17zł a oni utrzymują 20zł, czy 22zł to ja powinienem tę koncesją zabrać bo nie realizują. Jeżeli są tańsi to tylko na plus bo było ok. 30zł więc to jakiś obraz daje. Tylko dlatego, że są tańsi to procedura była wszczęta przez Wójta wypowiedzenia tej koncesji, no ale najważniejsi są ludzie. Jeżeli jest taniej to jest zawieszone na razie, bo jest o 1zł taniej, niech ludzie wybierają. Rudno od marca ruszy te umowy, które są podpisane będą realizowane. Jutro jest przetarg na śmieciarką pojemniki są zakupione. Oferty poszły też na inne gminy. Wszystko jest otwarte jasne, problemów z tym mam sporo, jest opór ale opór oparty na przepisach więc nie można się poddawać, efekt jest  taniej dla ludzi. 
Przewodniczący Rady - tylko szkoda, że te śmieci trafiają nie od tych co powinno i to możemy tolerować jeszcze trochę ale w zasadzie Rady poszczególnych gmin wyraźnie powinny zaprotestować, bo to nie tędy droga. My zapełnimy sobie śmieciowisko obcymi śmieciami, na to pieniążki żeśmy włożyli a śmieci zbieramy nie stąd co żeśmy postanowili. Jeszcze trochę możemy na to patrzeć, ale jeżeli spółka nie podejmie wyraźnych działań, żeby nie zbierać śmieci od tych co potrzeba stanowisko nasze będzie..... my nad tym trochę ubolewamy, chociaż nie przyczynimy się do tego, żeby zachwiać pozycje spółki. Jeżeli jest jakaś nie zaradność?  Chciałbym, żeby działania Prezesa i Zarządu były skuteczne.
Radny A. Kondrusik - my możemy oddziaływać jako udziałowiec nie rada gminy.
Przewodniczący Rady - tak, tak my jesteśmy udziałowiec, ale inne gminy to samo, ale nie ukrywajmy nie po to utworzyliśmy ten zakład, żeby obcymi śmieciami zapchać a później ponieślibyśmy koszty. Zbyt mała ilość jest segregowanych śmieci. 
Wójt Gminy - proszę państwa myślę, że można by tu polemizować, jednak są komisje można poprosić prezesa spółki i na komisjach sobie analizować sytuacje. Sytuacja od strony merytorycznej jest bardzo dobra. Zakłady tego typu maja ciężki rozruch, tutaj jest 90tyś ton z tego 40% jest zewnętrznych, tj. ten ból ale ból idzie o Ostródę i nie ma co ukrywać. 10 tyś ton tj. miasto. Miasto by załatwiło sprawę i to nie spółka, bo spółka robi co może tylko samorządy. Jeśli miasto dowoziłoby swoje odpady do Rudna to jest sprawa załatwiona. Segregacja jest na poziomie 50% to jest niebywały wynik. Świadczy to o dobrej linii no i skuteczności załogi, bo najczęściej rok, dwa, trzy uczą się jak to segregować. 15% tj. z selektywnej zbiórki, natomiast globalnie 50% na kwaterę nie trafia. Teraz można by jeszcze się zastanowić jak 25% wyłowić jako paliwo alternatywne, tj. zadanie dla spółki. Gdyby doszło do porozumienia to byłby efekt kapitalny. Są dwa aspekty porozumiewanie się firm no i twardość samorządów w ujęciu związku, no i miasta, miasto jest najbliżej a to jest magazyn odpadów. Prawdopodobnie są prowadzone takie rozmowy, że ma być ogłoszony przetarg  na spółdzielnie mieszkaniową. To nie znaczy, że ma Rudno wozić, niech wozi ten kto jest tańszy  i w miejsce wskazane. Jeżeli ten przetarg będzie to też jest ważny moment. Myślę, że nie byłoby źle na komisjach poprosić Prezesa spółki i dyskutować. On ma Radę Nadzorczą nad sobą, byłem nie raz na spotkaniu, to tam jest taka gimnastyka nieziemska, są fachowcy, pytają o takie rzeczy, że człowiek nie ma zielonego pojęcia. 
Radny A. Kondrusik - zapytał, czy ktoś od nas jest w Radzie Nadzorczej.
Pan Wójt - od nas popierany jest Pan Bogdan Szewczyk. Jest problem z uprawnieniami do zasiadania w radzie nadzorczej.
Przewodniczący Rady - myślę, żeby skończyć tę dyskusje, gdyż do powiedzenia byłoby dużo.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
Radny Jan Kasprowicz w nawiązaniu do uchwały powiedział, że od właścicieli nieruchomości można by dać jakąś „gwiazdkę” i rozszerzyć to, kogo ma się na myśli również tych, którzy bez tytułu zajmują firmę, lokal, itd. Nie tyle nam chodzi czy Kowalski, czy Kasprowicz jest właścicielem, tylko żeby to wszystkich dotyczyło: właścicieli, współwłaścicieli, zarządców, udziałowców, dzierżawców, przedsiębiorców, firmy no bo chyba to mamy na myśli.
Pan K. Ruczyński - uchwała ta dotyczy przedsiębiorców, którzy ubiegają się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości są określenie w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Tam jest dokładnie opisane, kto jest właścicielem nieruchomości. A to jest uchwała tylko do przedsiębiorców, którzy ubiegają się o uzyskanie zezwolenia  na odbieranie odpadów.
Przewodniczący Rady - to mi się wydaje, że to już chyba  zasadne to jest.
Więcej uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XLVII/232/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Jan Kasprowicz - wracając jeszcze  do uchwały, to nadal uważamy, że trzeba zrobić ten odnośnik i powołać się na to co pan inspektor mówi. Żeby nikogo nie pominąć, bo trafi do kolegium, sądu.
Przewodniczący Rady z humorem powiedział, że czasami i sąd trzeba odwiedzić.
Na sali obrad słychać było śmiech.
Jan Kasprowicz - Panu Wójtowi, żeśmy pracy narobili tą uchwałą.
Wójt Gminy - czemu, nie, jest podjęta, jest wszystko w porządku.
Przewodniczący Rady - podejmując tę uchwałę nic złego, żeśmy nie zrobili najwyżej poprawimy.
Więcej uwag nie zgłoszono.
 
Ad. 7.
W punkcie siódmym Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2010r.
W tym punkcie Pani Małgorzata Siniakiewicz omówiła wykaz usług medycznych na rzecz mieszkańców gminy Ostróda, które w 2010r. świadczyć będą niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
Wykaz usług medycznych na rzecz mieszkańców gminy Ostróda, które w 2010r. świadczyć będą niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XLVII/233/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2010r. - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 8.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez jednostkę.  Szczegółowe informacje są dostępne na stanowisku d/s obsługi rady.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu nadkom. Tomaszowi Klimek Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostródzie
Pan Komendant podziękował Wysokiej Radzie i Wójtowi Gminy za zaproszenie na sesję. Wspomniał o trudnej sytuacji finansowej jednostki oraz podziękował za wsparcie finansowe samorządu gminy, m.inn. na zakup pojazdu terenowego oznakowanego oraz pojazdu nie oznakowanego, wsparcie finansowe na rzecz zakwaterowania policjantów na sezon, pomoc straży pożarnej z terenu gminy, akcja odblask w 2009r. oraz dofinansowanie do zakupu psa do patrolu na rzecz komendy. Skierował również podziękowania za współpracę do sołtysów, którzy mieli styczność z dzielnicowymi.
Następnie Pan Komendant złożył na ręce Pana Wójta podziękowania.
Wójt Gminy Ostróda - podziękowania przyjął  w imieniu całego samorządu, dodał że taka współpraca dobrze rokuje na przyszłość.
Przewodniczący Rady stwierdził, że kultura policjanta wzrosła w przeciwieństwie do straży miejskiej. Prosił o większy kontakt dzielnicowych na wsiach bo problemy są.
W dalszej części Pan Komendant wspomniał o realizowanych projektach, działaniach prewencyjnych na terenie gminy Ostróda : „Mój odblask - moje życie”, „Bezpiecznie z sierż. Bobrem”, „Mój dzielnicowy”, „Bezpieczne ferie 2009”, „ Bezpieczne wakacje 2009”, „ Bezpieczna droga do szkoły 2009”, „Pozory mylą-dowód nie”. Następnie podał skalę przestępstw, wykroczeń, interwencji w miejscach publicznych, wypadków, kolizji.

Wójt Gminy Ostróda - podziękował Panu Komendantowi za przybycie, wyraził zadowolenie z realizacji projektów w placówkach oświatowych. Podkreślił, że z często z tych małych rzeczy robią się rzeczy duże. 
Następnie Pan Wójt poinformował, że rusza sprzedaż działek poligonu oraz 4 działek w Wałdowie, prosił o nagłośnienie.
Jest ogłoszony przetarg dwuletni na „Aglomeracje Samborowo” na 22mln, prośba o opublicznienie, niebawem przetarg dwuletni na „Lubajny - Zwierzewo”.
Pan Wójt podziękował sołtysom i radny za współpracę przy odśnieżanie dróg, szczególnie w tych trudnych miejscowościach.
Postawiony jest dyżur kierowców w stan czuwania w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia, pomocy doraźnej. 
Następnie Pan Wójt nawiązując do otrzymanych przez sołtysów i radnych informacji o sms - owaniu, powiedział iż gmina została laureatem Euro Gmina 2009 - 2010. Związane jest to z infrastrukturą, z projektami które realizowaliśmy. Prośba o wysyłanie sms-ów termin do 14 lutego br.
Przewodniczący Rady przekazał podziękowanie od Pan Grażyny Lipińskiej Dyrektor Gimnazjum w Durągu za powstałe w placówce sale komputerowe.
Pani Barbara Stabińska sołtys sołectwa Stare Jabłonki prosiła o rozważenie możliwości wznowienia dyżurów dzielnicowych w Starych Jabłonkach.
Pan Komendanat Powiatowy Policji odpowiedział, że jeżeli jest miejsce, to nie widzi przeszkód. 
Radny Andrzej Kudon powiedział, że jest już dwa miesiące po przetargu a my nie wiemy, kto wygrał.

Wójt Gminy Ostróda - odpowiedział, że po przetargu została zawarta umowa z Panem Kozdrykiem.
Pan Kudon - jaka cena.
Pan Wójt- tu  z miejsca nie powiem, nie pamiętam.
Radny Kudon -nie wiadomo?
Pan Wójt - przetarg jest publiczny, nie ma żadnych tajemnic.
Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński - proszę korzystać z informacji elektronicznych, wszystko jest publikowane w BIP. My musimy informować i „wrzucać tam” wszystkie zarządzenia, rozstrzygnięcia. 
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 9.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVII Sesji Rady Gminy o godz. 11.40.

Na tym protokół zakończono.

Zaprotokołowała:

Agnieszka Jakubowska
					Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady:

					    Jan Żeberek 		  Roman Nowakowski





