Protokół nr VI/11
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 25 lutego 2011r. godz. 14.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady VI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00
Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Po stwierdzeniu quorum – 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał radnych,  Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina,  Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, kierowników Urzędu Gminy Ostróda oraz sołtysów z terenu gminy Ostróda. W sesji uczestniczyli sołtysi poprzedniej kadencji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarz obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego Janusza Sadowskiego Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych projektach uchwał.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek.
Następnie Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady odczytał porządek, który przedstawia się w następujący sposób:
	Otwarcie sesji.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
	Projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie. 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
	Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2011r.
Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego 
i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
	Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Radna Magdalena Muraszko Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich, zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6, tj. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2011r. Wniosek swój uzasadniła tym, że komisja miała zbyt mało czasu, żeby zapoznać się z tak obszernym programem. Dodała, że nie można tak pochopnie rozdysponować kwoty 230 tyś.

Więcej wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał zgłoszony wniosek Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich Pani Magdaleny Muraszko pod głosowanie.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem wniosków oddano - 9 głosów,
-„przeciw” - 5 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy Ostróda większością głosów zdjęła pkt 6 porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Ostróda.
Pozostałe punkty 7,8,9 porządku obrad przyjmują punkty 6,7,8.
Przewodniczący Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2011r.będzie tematem kolejnej Sesji Rady Gminy.

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad V Sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad V sesji. 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  V Sesji Rady Gminy.

Ad. 3.

W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski wręczyli podziękowania byłym sołtysom poprzedniej kadencji oraz złożyli gratulacje nowo wybranym sołtysom na kadencje 2010-2014
Następnie Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie 
o pracy w okresie między sesjami i omówił przygotowane projekty uchwał.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski zabrał głos i powiedział „chciałby niejako przybliżyć ten problem, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa. Problem ten był podejmowany przez dwie Rady poprzedniej kadencji. Raz projekt był przegłosowany, jednak Kurator Oświaty nie zgodził się na likwidację tej szkoły. W 2007 roku uchwała ponownie została przedstawiona Radzie, jednak została zdjęta z porządku obrad. Dzisiaj tę uchwałę przedstawiamy Wysokiej Radzie i chciałbym, żeby Państwo sołtysi mieli niejako pogląd na tą sprawę”. 
Pan Przewodniczący przytoczył argumenty świadczące o tym, że jest to słuszna decyzja a mianowicie : „do Szkoły Podstawowej w Wygodzie uczęszczają dzieci z Wygody, Klonowa, Wólka Klonowska, Glaznoty oraz uczniowie z Jagodzin gm. Lubawa. Uczniowie z Giętlewa Janowa obwód SP Wygoda spełniają obowiązek w Szkole Podstawowej w Marwałdzie jest to gmina  Dąbrówno. W roku szkolnym 2010/2011 do sześciu oddziałów oddział „0” i  kl. I zajęcia łączone uczęszcza 38 uczniów, średnio 6 uczniów na jeden oddział. Ta demografia utrzymuje się w ciągu najbliższych sześciu lat. Dzieci dowożone stanowią 70% uczniów. Po likwidacji szkoły, dzieci z obwodu SP Wygoda, przejmie Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie. Po przejęciu w/w obwodu do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 do dziewięciu oddziałów będzie uczęszczać 175 uczniów, średnio na oddział 19 uczniów. Stworzy to również szanse dla dzieci młodszych z obwodu z Wygody do uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych w Przedszkolu w Pietrzwałdzie. Gmina zapewni opiekę i dowóz, dla dzieci z Klonowa i Wólki Klonowskiej ok. 6 km, Wygody ok. 8 km i Glaznot ok. 7 km. W Szkole Podstawowej w Wygodzie zatrudniamy obecnie 7 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwoje w niepełnym. Uprawnienia emerytalne posiada 1 osoba, ponadto dwóch pracowników obsługi na 3/4 etatu oraz księgowa i sekretarka w niepełnym wymiarze czasu pracy. Po likwidacji szkoły, tak jak Pan Wójt Radzie przedstawił, obiekt będzie miał charakter społeczny, będzie spełniał rolę Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. Będą sukcesywnie adoptowane pomieszczenia na jego potrzeby. Istnieje możliwość zatrudnienia pracowników szkoły, po uzyskaniu przez nich kwalifikacji do pracy z osobami o szczególnej trosce”.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że takiej formy pismo zostanie przekazane, oczywiście po podjęciu uchwały przez Radę, do Kuratora Oświaty. Dodał, że wcześniej prawie cała Rada, Pan Wójt, Pan Sekretarz, Pani Kierownik Ref. Oświaty byli na zebraniu 
z rodzicami. Z odbytego zebrania wynika, że ci rodzice tych dzieci, którzy tam uczęszczają do szkoły chcieliby, żeby szkoła pozostał w takiej formie jaka jest. Zamiar likwidacji szkoły otworzy pewne perspektywy do rozwoju, budynek nie zostanie osierocony i nie będzie niszczał, będzie miała przeznaczenie i ludzie z tej miejscowości znajdą również pracę. 
Na zakończenie Przewodniczący Rady  prosił Radę o podjęcie tej uchwały. Powiedział, że zdaje sobie sprawę z powagi tego problemu i trudności podjęcia decyzji, gdyż to pierwsza uchwała tak kontrowersyjna dla niektórych radnych. 

Radny Dominik Serafin prosił o przedstawienie kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej 
w Wygodzie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że całkowity koszt utrzymania Szkoły Podstawowej 
w Wygodzie, tj. 792.790zł na rok budżetowy. Utrzymanie jednego ucznia w tej szkole 20.863zł, natomiast utrzymanie ucznia w Gimnazjum w Durągu, tj. koszt 9 tyś złotych.
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania. 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 11 głosów,
-„przeciw” - 2 głosy,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr VI/17/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zamierzonej likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 



Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad projektem uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 
Uchwała Nr VI/18/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego 
i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad projektem uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 
Uchwała Nr VI/19/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie poboru 
w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. 7.
Wolne wnioski i informacje.

Radna Magdalena Muraszko Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich, zgłosiła wniosek do Wójta Gminy Ostróda o zmianę Zarządzenie Nr 130/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnych sal sportowych. Pani Muraszko dodała, 
że komisja wnioskuje o zmianę brzmienia § 7. Młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy jest zwolniona z opłat” na następujące brzmienie: „§ 7. Młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci studiów dziennych 
z terenu gminy są zwolnieni z opłat”.
Pani Muraszko powiedział, że generalnie chodzi o to, żeby zwolnić młodzież z opłat za korzystanie z sal, gdyż nie wiadomo jest kto ma płacić, grupy są mieszane i ciężko jest rozliczyć.

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Pani Magdalena Muraszko, przedstawiony wniosek złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Wiczkowskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono.

Ad. 8.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął obrady VI Sesji o godz. 15.10.

Na tym protokół zakończono.

Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska                      Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski


