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Protokół nr XLVIII/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 26 lutego 2010r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

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

Po stwierdzeniu quorum – 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) – prowadzący obrady P. Roman Nowakowski powitał wszystkich obecnych  radnych i sołtysów, a następnie:
1/  Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina, 
2/ Sekretarza Gminy Andrzeja Pęzińskiego,
3/ Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk, 
4/ Kierowników Urzędu Gminy Ostróda, 
5/ Mecenas Marzenne Koziorowską,
6/  Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Zygmunta Flaeszara, 
7/ Przedstawicieli rodziców Szkół Podstawowych w Lipowie i Pietrzwałdzie.

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 zamierzonego podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej  im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.

Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę pkt 4 porządku obrad na Stanowisko Rady Gminy. Powiedział, że po wszelkich analizach i spotkaniach, gdzie doszło do pełnego rozpoznania tematu, radni uczestniczyli w spotkaniach, oczywiście Pan Wójt wcześniej rozpoznanie zrobił, radni poświęcili swój czas będąc na miejscu sprawdzając warunki, mogli wysłuchać rodziców i poszczególnych dyrektorów szkół. Tak więc na dzisiaj chcemy w ten sposób zrobić, aby stanowisko nasze było tutaj dzisiaj podjęte. 
Dlatego, też proponuję zmianę pkt 4, na Stanowisko Rady Gminy.

Na ustawowy skład Rady, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” wnioskiem przewodniczącego oddano - 10 głosów,
-„przeciw” - 3 głosy,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady.

Następnie Pan Przewodniczący powiedział,  że w związku z tym, że punkt 4 porządku obrad został zmieniony i żeby można było procedować, zmuszony jest ogłosić 30 min. przerwy, po to, aby Rada mogła przygotować stanowisko a następnie przegłosować. 

Po przerwie Pan Nowakowski wznowił obrady XLVIII Sesji przechodząc do pkt. 2 porządku obrad.

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLVII Sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady, jak również jest dostępny na dzisiejszej sesji. 

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

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  XLVII Sesji Rady Gminy.


Ad. 3.

W punkcie trzecim Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 Ponadto Pan Wójt poinformował, że jest otwarty przetarg na realizację dwuletniego zadania od Samborowa aż po Pietrzwałd, Lipowo-Bałcyny. Oferty są złożone i wskazują na to, że przetarg będzie ważny. Przetarg ogromy, olbrzymia praca komisji. Dziś jest złożenie ofert na nadzór na ten przetarg. Zadanie jest pod pełną kontrolą Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW.  Jest przygotowywany przetarg na II etap zkanalizowania Lubajny i I etap Zwierzewo. Zadanie oszacowane na 7 mln zł, z czego 4 ml z Unii Europejskiej. Po przetargu zazwyczaj cena zmniejsza się.  

Następnie Pan Wójt Gminy Ostróda nawiązując do przygotowanego projektu uchwały 
w sprawie zamierzonego podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej  im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie powiedział, że zasługa Wójta 
w przygotowaniu tego projektu jest niewielka, projekt ten jest mieszkańców. Tak jak mieszkańcy wnioskowali taki projekt był kierowany. Nie można problemu, chociażby był najtrudniejszy, schować do szuflady, stąd to ujrzało światło dzienne i trwało. Dziękuje, gdyby były pytania to proszę.
Uwag do przedstawionego przez Wójta Sprawozdania nie zgłoszono.
W trakcie przedstawianego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania, przybył radny Jan Kasprowicz. Aktualnie uczestniczy 14 radnych.

Ad. 4.
W punkcie 4 porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie obecnych obwodów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Lipowie oraz Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Tomasz Klimecki - „proszę państwa ja do tej sprawy podchodzę bardzo emocjonalnie i proszę mi się nie dziwić. Po pierwsze sprawa dotyczy szkoły, która znajduje się w mojej miejscowości a po drugie nie ukrywałem tego i nie ukrywam jestem rodzicem dziecka, które uczy się w tej chwili w III kl. SP w Lipowie i niestety za rok będzie musiało przejść do Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie. Powiem tak, dla mnie to te stanowisko nic nie znaczy., bo to jest schowanie wszystkiego do szuflady. W sumie stanowisko jest dobre, ale ja nie wierzę w to, że ta sprawa się rozstrzygnie, już straciłem całą nadzieję. Szkoda mi tylko rodziców z tej szkoły bo zaangażowanie było na prawdę duże, były zbierane podpisy zresztą z jednej jak i drugiej strony i z Lipowa i Pietrzwałdu. I ja wiem, ja w tej sprawie jestem stronniczy, że do mnie nie przemawiają żadne argumenty. Nie wiem, nie rozumiem tego i po prostu nie wierzę, że to się rozwiąże. Dziękuję.

Pan Sławomir Grzybowski mieszkaniec Reszek odczytał petycje mieszkańców, Lipowa, Reszek, Bałcyn i Smykówka wnioskujących o podniesienie stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Lipowie z kl. 0 do 6 począwszy od  1 września 2010r.
Następnie powiedział, że w odpowiedzi na środowe spotkanie, które miało miejsce w SP Lipowo, rodzice spontanicznie zorganizowali dla nas poparcie, w każdej wsi osobno. Na ten zarzut, na który powiedział Pan, „a gdzie jest reszta rodziców”. A no cóż, reszta rodziców boi się głosować otwarcie, boi się ze względu na dzieci, gdyż nie każdy ma ideała w szkole, niektóre dzieci maja problemy. Niech Pan to też weźmie pod uwagę.
Na ręce Przewodniczącego Rady zostały złożone listy poparcia rodziców z w/w miejscowości, które stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady- nie chciałbym dyskutować z racjami przedstawionymi przez Pana. Sprawy dla nas są oczywiste, cały czas mówimy, że nie chcielibyśmy uprawiać tu jakiejś polityki, ale ze strony Pańskiego wystąpienia jest tylko polityka. Nie chciałbym nawet dewagować. Jeżeli ciągle się mówi, że poparcie, to co my złego chcemy zrobić. My dziś rano rozmawialiśmy jeszcze na ten temat nawet dowozu, bo chcemy reagować i przecież po to tu jesteśmy. Nikt nas nie zastąpi do końca naszych dni funkcjonowania, żebyśmy te racje i dobro zawsze widzieli i to czynili. Bo przecież wiadomo, ktoś tam życzy sobie wcześniejszy dowóz. Dziś analizowaliśmy, też z Panią Kierownik i Panem Wójtem wszyscy radni, bo przecież wchodzą dodatkowe godziny pracy dla nauczyciela, które w jakiś sposób obligują. Jest obecny Pan Prezes ZNP, który może to potwierdzić. Takie pieniążki jakie zaangażowaliśmy w naszej gminie wierzcie państwo, że niektóre gminy o tym marzą. Tu się nie żałuje na dydaktykę, co należy się wszystko jest wypłacane. Budujemy salę gimnastyczną w Gimnazjum w Durągu, tam rodzice tych dzieci zarzucali nam, że dzieci z podstawówki idą do gimnazjum gdzie nie ma sali gimnastycznej. Rada wszystko czyniła, żeby tę sprawę zmienić. Dzisiaj jeżeli te dzieci dłużej zostają w szkole, to przepraszam bardzo, co się złego dzieje. Opieka jest zapewniona, podawane są  posiłki, wprowadzone są owoce, dzieci nie przejadają tego. Są pod opieką mogą z sali gimnastycznej korzystać, mamy w gronie radnych dwoje  nauczycieli i też nam tą sprawę przedstawiają. Pewnie, że trzeba reagować na przyspieszony autobus, ale jeżeli chcemy wprowadzić dodatkowe zajęcia zainteresowań w różnych „kółkach”, żeby te dzieci autentycznie były w szkole. Wszyscy przerabialiśmy i harcerstwo i inne ale rozwój dziecka jest najważniejszy. Rodzic najlepiej widzi, bo to też trzeba i czasami z boku spojrzeć. Nie chcielibyśmy skrzywdzić pewnej sytuacji, trzeba na prawdę przemyśleć. Kolega Tomek ma obiekcje i ma prawo bo dotyczy i jego dziecka i Pańskiego i innych rodziców tej strony. Ale generalnie deklarujemy się, że przyjmiemy. No na pewno możemy powiedzieć, że wszyscy zostaną wybrani. Ale o tym nawet bym nie chciał myśleć, bo gdybyśmy dziś powiedzieli, że tak zrobimy, zaczniemy przewracać i żeby nie mówić o polityce to jest autentycznie rok wyborczy. Dziś obiecujemy, że góry przewracamy i nowa przyjdzie kadencja, powiedzą co oni tu nawyrabiali. Jeżeli dzisiaj podejmiemy to stanowisko to mówimy z pełną świadomością, czy my będziemy czy następni po nas, to mają prawo zresztą nie ukrywam, że do końca naszej kadencji jeszcze trochę zostało. Być może cały czas będą te konsultacje, analizy które spowodują najlepsze rozwiązania. Na dzień dzisiejszy jest takie nasze stanowisko i my tego nie zmienimy.

Pan Sławomir Grzybowski powiedział - to nie jest proces na miesiąc, dwa nawet na rok, dlatego proponujemy. Deklarujecie, że na drugi rok nastąpią zmiany od 2011, to dlaczego ten rocznik, który teraz ma iść do Pietrzwałdu kaleczyć, dlaczego go podwójnie krzywdzić. Bo przecież odrywając go od Lipowa, pójdzie tam zanim nauczyciele go poznają co od tego ucznia wymagać, wróci z powrotem do Lipowa i od nowa będzie pokrzywdzone. Ten rocznik zostawcie.

Radny Tomasz Klimecki dodał -jeszcze tylko małe sprostowanie, znam tych rodziców i zapewniam, że z tej strony nie było i nie ma żadnej polityki. To jest tylko i wyłącznie inicjatywa rodziców.

Przewodniczący Rady stwierdził - naturalnie, tylko jeżeli się podkreśla, że kto inny by to lepiej zrobił, albo ktoś inny to tylko to chciałem nadmienić.

Pan Grzybowski dodał - żadna polityka tu nie wchodzi w grę.

Przewodniczący Rady - dobrze, ale zapisane było. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy pewna rzecz, że deklaracje są. Dziś Pan mówi załatwimy tę klasę, ale przecież to nie jest tylko Lipowo, bo musimy przyjąć ogólnie cały ten system.

Pan Grzybowski - dlatego dałem Panu listy z poparciami rodziców wszystkich miejscowości a nie tylko Reszek. 

Pan Nowakowski Przewodniczący Rady - na pewnie, nawet gdy nie ma zmian to aktywność rodziców jest pożądana. Bo szkoła bez rodziców nie funkcjonuje. Dziś Pan niech takich słów nie używa, że oni jadą, to co za karę jadą w jakieś gorsze warunki.

Pan Grzybowski - takie odnosimy wrażenie.

Przewodniczący Rady - ale to bardzo brzydkie myślenie jest.
Pan Grzybowski - od dziesięciu lat wnioskujemy o zmiany, już był projekt uchwały ale również odrzucono. 
Przewodniczący Rady- ale to takie antagonistyczne poglądy Pan wyraża, bo jeżeli jakiś nauczyciel źle funkcjonuje, proszę zlecić.
Pan Grzybowski - nie chodzi o nauczyciela
Przewodniczący Rady - a o co chodzi
Pan Grzybowski - o odległości, które pokonują te dzieci, tj. 12 km, gdzie mają 6 km do Lipowa. 
Pan Nowakowski - tu Pana rozumiem, jednak topografię mamy taką a nie inną.
Pan Grzybowski - szkołę w Lipowie mamy wystarczającą, miejsca jest aż nad to tylko dobrej woli potrzeba.
Przewodniczący Rady - dlatego też w 2011 roku stanowisko jest jasne, przyjrzymy się temu, czy następni się też przyjrzą.
Pan Grzybowski - co wam z tego przyjdzie, jeżeli dziś już to nie przejdzie i w tym roku to nie będzie zmian o to wam chodzi, że pójdzie do Kuratorium pismo. 
Przewodniczący Rady - proszą Pana nie chciałbym tu uprawiać polityki autentycznej, tylko Panu powiem, że każda inwestycja jest przemyślana wieloletnie. Tu taka decyzja pochopna spowoduje to, że w przyszłym roku będziemy musieli podjąć inwestycje, które na dziś nie są planowane w oświacie. W takich warunkach jak wy chcecie zrobić, żeby powstała szkoła podstawowa to przepraszam wy okaleczycie autentycznie swoje dzieci.
Pan Grzybowski - tam nie powstaje tam jest szkoła podstawowa. 
Pan Nowakowski - ale proszę Pana,
Pan Grzybowski - tylko została oderwana.
Pan Nowakowski - ja słuchałem i nauczycieli i wiem, że to nie jest możliwe w pełni, żeby te dzieci mogły się rozwijać. Nawet uwzględniając pojemność sali gimnastycznej. Przecież 60 godz. tygodniowo przeprowadzić, to w Samborowie mamy zespół i wiemy jaka jest sala, można ją przedzielić może funkcjonować szkoła podstawowa i gimnazjum. Nie chcę sam mówić bo...
Pan Grzybowski - nam zarzucacie politykę a w środę na zebraniu padło takie stwierdzenie, jak nam oddacie naszą  jedną klasę gimnazjum, to my wam oddamy jedną klasę podstawówki. To nie jest szantaż polityczny?
Przewodniczący Rady - dlatego, też nie chcemy z pozycji Kargula i Pawlaka występować, radni są od tego, żeby podjęli stosowne decyzje i odpowiadali przed społeczeństwem. A czy zostaniemy wybrani, czy nie to na prawdę zależy od społeczeństwa. W tej sprawie nie możemy pochopnie podejmować decyzji. Na prawdę.
Pan Grzybowski - to nie jest pochopnie, ta sprawa ciągnie się. My przynajmniej próbujemy to organizować od września ubiegłego roku jeszcze przed dożynkami w Reszkach próbowaliśmy się spotkać z Wójtem.
Pan Nowakowski - nie wszyscy radni o tym wiedzą, może to są jednostki którzy byli. Nie wszyscy są przygotowani.
Pan Grzybowski - to zmiany stanowiska nie będzie z waszej strony?
Przewodniczący Rady - na dzień dzisiejszy nie.
Pan Grzybowski - to dziękuję, co ja tu robię.
Pan Nowakowski - dziękuję.

Na tym dyskusje zakończono.
Salę obrad opuścili mieszkańcy, którzy przybyli na sesję.

Następnie Pan Nowakowski poddał pod głosowanie Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie obecnych obwodów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Lipowie oraz Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem stanowiska oddano - 11 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 3 głosy.
Rada Gminy większością głosów przyjęła stanowisko Rady Gminy. 
Niniejsze Stanowisko, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie  zamierzonego podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej  im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5 
Wolne wnioski i informacje.

Pani Małgorzata Czerwonka sołtys sołectwa Lichtajny na wniosek mieszkańców prosiła o wsparcie finansowe dla chłopca, który jest po ciężkim wypadku. Dodał, że sytuacja rodziny jest bardzo trudna, a zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitacje.

Następnie Pan Wójt Gustaw Marek Brzezin wręczył kwiaty i złożył życzenia imieninowe Panu Mirosławowi Siemianowskiemu sołtysowi sołectwa Brzydowo.

Pani Alicja Wielk sołtys sołectwa Rudno nawiązując do starej części szkoły w Brzydowie powiedziała, że dzieci w klasach siedzą w kurtkach i rękawiczkach całą zimę.

Wójt Gminy Ostróda - odnosząc się do wniosku Pani Wielk powiedział, że wszyscy doskonale się orientują i wiedzą, że wymiany stolarki okiennej w SP w Brzydowie nie ma zapisanej w budżecie. W tym roku realizujemy wymianę dachu. Byłem w tej szkole, widzę jak to wszystko wygląda. Mam taką propozycje do Pani, być może Pani zdopinguje trochę rodziców, bo wszyscy gdzieś na początku mieszkaliśmy, nie wszyscy mieli takie ekstra okna plastikowe i jakoś sobie radziliśmy. Czasami to mi wygląda, że tylko spojrzeć na tą przysłowiową szczelinę, dziurę i nic tylko stać, jest troszeczkę możliwości, można uszczelnić. Jest ta Rada Rodziców, ktoś nie wie jak to zrobić, powstydzić, pokazać. Można stać i niech wieje a można zabezpieczyć na ten czas, bo przecież nie wymienimy bo nie ma za co w tym momencie. Dobrze, że idzie pogoda lepsza, prawda.
Pani sołtys Wielk, ale przyjdzie następna zima.
Pan Wójt - to przyjdzie następny budżet, bo w tym ich nie ma. Trochę gospodarsko podejść do tematu, wszystkiego na raz nie zrobimy. Widzicie co się dzieje. Jak już są wstawione okna w Lipowie to juz się o tym nie pamięta.
Pani sołtys - Panie Wójcie ja z funduszu sołeckiego dołożę te pieniądze.
Pan Wójt - na drugi rok, bo w tym roku już jest rozdysponowany.

Pani Barbara Niesyt sołtys sołectwa Smykówko- nawiązując do tematu szkoły w Lipowie, powiedziała, że najbardziej to chodzi o czekanie tych dzieci 2 godz. na powrót. My tu siedzimy godzinę mamy dosyć, niechby wróciły po tych 5,6 lekcjach do domu, mają inne obowiązki po południu, angielski, tańce inne. Czekanie na ten pojazd tj. za długo, a tak to w Pietrzwałdzie jest dobrze.

Przewodniczący Rady - w tym kierunku powinniśmy iść, aspekt dobra powinien nam przyświecać nie jakieś animozje, chociaż zasadne. Tylko w Pietrzwałdzie jest przygotowana szkoła pojemna na tę ilość dzieci. Powiem szczerze, że zamiast rodziców, gdybyśmy zaprosili te dzieci, które jeżdżą do szkoły i zaproponowalibyśmy im wycieczkę jeszcze dalej to prawdopodobnie wszystkie by się zgłosiły. Bo dzieci autobusem lubią jeździć. Odnośnie tych godzin, być może trzeba coś zmienić, może Pani kierownik sie ustosunkuje.

Pani Janina Roman Kierownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu - wiedzę jaką mam na dzień dzisiejszy, to Smykówko zaraz po lekcjach jest odwożone nie ma żadnego czekania. Nie da się też tak, że dziecko kończy 13.05 autobus podstawiony jedzie. Jest o 14.00 autobus wsiada i wyjeżdża. Młodsze dzieci z Lipowa też są odwożone, na przyszłość proszę precyzować dlatego, że tu akurat Smykówko ma super zorganizowany dowóz i tam nie ma, że dzieci oczekują. 
 
Przewodniczący Rady - na pewno lepiej pracuje się gdy mamy konkrety, ale zawsze można pochylić się i coś zmienić. Nie jesteśmy ideałami, żebyśmy nigdy nie popełnili błędów. Jeżeli coś będzie wypracowane, na pewno łatwiej jest podjąć decyzje. Chociaż, jeżeli są warunki i dziecko chce, to prawdopodobnie i lekcje odrobi w szkole. Ale należy dać możliwość skorzystania dzieciom również z kółek zainteresowań, to byłoby zasadne.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVIII Sesji Rady Gminy o godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.


Zaprotokołowała:

Agnieszka Jakubowska
					Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady:

					    Jan Żeberek 		  Roman Nowakowski













