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	PROTOKÓŁ  nr  XXXIII/05
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 21 kwietnia 2005r. w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Ostródzie


	Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył trzydziestą trzecią  sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż z godnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.


Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Lista obecności sołtysów - stanowi załącznik nr 2 do protokółu
Ponadto w obradach uczestniczyli;
1) Gustaw Marek Brzezin                 - Wójt Gminy Ostróda
2) Andrzej Pęziński                           - Sekretarz Gminy
2) Maria Andrychowska                   - Skarbnik Gminy
3) Kierownicy Referatów Urzędu Gminy
Na XXXIII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od nr XXXIII/158/05 do nr XXXIII/163/05

Następnie Przewodniczący Rady przypomniał, że porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco :
Otwarcie obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.  Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
4.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu 
     oraz udzielenia absolutorium.
      	W tym punkcie:
	Wystąpienie Wójta Gminy.

Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Elblągu o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2004r.
Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójt Gminy Ostróda za 2004 rok.
Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół 
     w Elblągu o wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
      Ostróda za 2004 rok.
	Głosowanie nad projektem uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji  Turystycznej.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda.
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu. Pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

W trakcie czytanego porządku obrad na salę przybyli radny Jan Kasprowicz i Andrzej Kudon.
Aktualnie w Sesji uczestniczy 15 radnych.
 
Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.
 
Uwag i wniosków nie zgłoszono do porządku.

Ad. 2.

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że protokół z obrad poprzedniej Sesji znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy jak również wyłożony został do wglądu na dzisiejszej Sesji, po czym zapytał czy są uwagi do sporządzonego protokółu.

Uwag i wniosków do protokółu z obrad poprzedniej Sesji nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na Sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych,
-	„za” przyjęciem protokółu oddano – 14 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół nr XXXII/05 z obrad poprzedniej Sesji.

Ad. 3

W punkcie trzecim porządku obrad Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracach Wójta w okresie między Sesjami - przedmiotowe sprawozdanie  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

Radny W. Kosek zapytał, czy na spotkaniu z Posłem Aszkiełowiczem w Olsztynie rozmowy dotyczyły tylko negowaniu fabryki płyt wiórowych, czy też może wskazano jakieś kierunki likwidacji bezrobocia.

Wójt Gustaw Marek Brzezin odpowiedział, że było mówione na ten temat bo sam wstęp tego spotkania wskazywał. Tak poważne gremium przy Wojewodzie powinno przekazać protokół z posiedzenia i wtedy w sposób formalny można by się ustosunkować, na to też liczę. Nie jest sztuka dziś zrobić obojętnie jakie spotkanie zresztą, i się odbywa bardzo dużo w różnych gremiach, ale jest to forma statutowa przy Wojewodzie i myślę, że tak jak Przewodniczący tego forum zapowiadał taki protokół się ukarze będzie on przedstawiony Wojewodzie i myślę, nam też się jak najbardziej należy. Natomiast stwierdzona, że inwestycja jest jak najbardziej pod względem miejsc pracy  inwestycja bardzo potrzebna w naszym regionie, stwierdzono natomiast, że splot sytuacji lokalizacyjnej jest niekorzystny i odniosłem wrażenie, że chciano aby ta inwestycja gdzieś w naszym regionie za funkcjonowała, ale niekoniecznie tutaj. Trudno się odnosić do takiej sytuacji dyskusyjnej i subiektywnych odczuć z takiego spotkania. Najlepiej by było gdyby był protokół, wówczas jasno byśmy widzieli jak komisja widzi w ogóle problem też nie tylko przy okazji tej lokalizacji ale przy okazji konkretnego problemu jakim jest bezrobocie na terenie naszego regionu. 
 
Ad. 4.

Dotyczy podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

1)Zgodnie z porządkiem obrad Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Przedmiotowe sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004r. -stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.

2) Następnie Pan Roman Nowakowski  Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z Uchwałą 
Nr 324/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 
1 kwietnia 2004r.  dotyczącą wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004r. 
Wydano opinię pozytywną.
Przedmiotowa uchwała -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

	W dalszej części Przewodniczący Rady Roman Nowakowski zapoznał radnych

z wnioskiem  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu za 2004r.
     Przedmiotowy wniosek - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

	Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z Uchwałą Nr 363/05 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2005r. dotyczącą wydania opinii o wniosku z sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu za 2004r.


W trakcie czytania przez Przewodniczącego Rady uchwały z sali obrad wyszedł radny A. Wiczkowski. Aktualnie w obradach uczestniczy 14 radnych.

Zaopiniowano pozytywnie przedłożony przez Komisję Rewizyjną wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda.
Przedmiotowa uchwała - stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

5)W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy  Ostróda poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania oraz udzielenia absolutorium.

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

W wyniku głosowania:

Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych,
-„za” podjęciem uchwały oddano –12 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 2 głos.

Rada Gminy w Ostródzie  bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Uchwała  Nr XXXIII/158/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium  - stanowi załącznik nr8 do protokółu.

Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda  - podziękował przede wszystkim obecnej Radzie Gminy, najbliższym współpracownikom Pani Skarbnik Gminy Marii Andrychowskiej,  Panu Sekretarzowi Andrzejowi Pęzińskiemu, Kierownikom Referatów oraz wszystkim pracownikom za współpracę i poczucie odpowiedzialności w realizacji tego budżetu.  Dodał, że na przestrzeni całego roku, niemalże na każdej Sesji podejmowana była uchwała w sprawie zmian w budżecie, znajdowałem bardzo dużą pomoc i zrozumienie wśród radnych i dzięki temu ta efektywność tego budżetu i pozytywny bilans finansowy po minionym roku. Podziękowania swoje skierował również do sołtysów mówiąc, że nawet najmniejszy element podpowiedzi, kontroli który występował tam na miejscu gdzie są zadania realizowane wpływa na pozytywną realizację budżetu gminy. 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady Roman Nowakowski ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady, przechodząc do punktu 5 porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
Aktualnie obecnych jest 15 radnych.

Radny A. Wiczkowski nadmienił, że obowiązkiem każdego radnego jest głosowanie nad  projektem uchwały, dlatego też swój głos oddaje „za”  udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta.



Ad.  5

W punkcie piątym porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały 
w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2005r.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy stan Rady Gminy Ostróda  liczący 15 radnych, 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 przedłożonym projektem.
Przedmiotowa uchwała  Nr XXXIII/159/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
- stanowi załącznik nr 9  do protokołu.

Ad. 6
W punkcie szóstym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały
W sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
 
Uwag i wniosków nie zgłoszono .

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.		
-	-„za” podjęciem uchwały oddano – 14 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” –1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała  Nr XXXIII/160/05 w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazusrkiej Lokalnej Organizacji Turystycznej- stanowi załącznik nr 10  do protokółu.
Ad. 7

W punkcie siódmym dotyczącym projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu W. Płotce.

Radny Wacław Płotka powiedział, „że właśnie dlatego zabiera głos, że jest wiele osób, które nie znają naszej pracy na ten temat w tej potrójnej komisji. Dość długa była dyskusja jak na szybki bieg tych projektów uchwał, których było pięć przygotowanych. Mimo tego ja zostałem tylko utwierdzony zwłaszcza w wypowiedzi Pana Sekretarza Gminy Pana Pęzińskiego i użyje sformułowań które były. Tym głosem tłumaczę, dlaczego będę głosował przeciw i nie będę więcej komentował chyba, że ktoś sobie będzie życzył. Otóż ten plan tak sporządzony bez koncepcji jest grochem z kapustą, tj. cytat z naszej pracy sprzed tygodnia. A więc trudno się poważnie do tego ustosunkować i ja nie zrozumiałem źle jak stwierdzał Pan Pęziński Sekretarz naszej gminy, tylko dosłownie sformułował to i nie wycofał się z tego i nikt nie zaprzeczył z kolegów radnych i Pan również, że to jest po to tak sformułowana ta uchwała, żeby nie trzeba było zwoływać sesji kiedy trzeba będzie decydować o poszczególnych rozwiązaniach. W związku z tym jest to wyraźny akcent totalitarny i ja będę głosował przeciw temu, powtarzając swoje stanowisko, ponieważ mnie nie przekonaliście, lecz utwierdziliście w tym stanowisku. Dziękuję.”

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ponieważ nie zostały zgłoszone ze strony pozostałych radnych uwagi do projektu uchwały radny Wacław Płotka dodał; „ proszę Panów to jest po to, ja dzisiaj nie zamierzałbym, ale to jest ważne jak się zaczną te schodki z PRL-em, żebyście wiedzieli, że mam czyste sumienie i mam prawo wtedy porządkować poszczególne rzeczy, że teraz będę za, prawda itd. I wiem, że to niczego nie zmieni po to to powiedziałem, to jest ważne dla dalszego toku pracy  naszej nad tym PRL-em. 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-	„za podjęciem uchwały oddano – 13 głosów
-	„przeciw” – 1 głos,
-	wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy większością głosów  podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem .
Uchwała  Nr XXXIII/161/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda -stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

Ad. 8. 
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.

Przewodniczący Rady w tym punkcie udzielił głosu:

Wójtowi Gminy Ostróda G. M. Brzezin - „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Praktycznie sprawa jest generalnie znana wszystkim, znana samorządom, które uczestniczyły ostatnio w całej tej sytuacji inwestycyjnej, która ma miejsce na terenie gminy Ostróda i znana jest praktycznie w sferze publicznej dlatego, że media bardzo często i w zasadzie bezpośrednio na bieżąco informowały o sytuacji jaka ma miejsce w tym temacie. Muszę powiedzieć, że na przestrzeni ostatniego miesiąca, doszło do wyjaśnienia wielu spraw bardzo istotnych dla nas bezpośrednio dla gminy Ostróda dla samorządu ostródzkiego i dla mnie osobiście. A mianowicie z chwilą kiedy to samorząd Gminy Ostróda podejmował decyzje w drodze uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu szczegółowego zagospodarowania na terenie w obrębie miejscowości Tyrowo, padało wiele zarzutów, wiele głosów, wiele aspektów o niejasności całej sytuacji, wręcz o bezprawnym działaniu samorządu, Wójta. Były też zapowiedzi a nawet i fakty w międzyczasie złożonych wniosków i doniesień do Najwyższej Izby Kontroli do Prokuratury do organu Nadzoru jakim jest Pan Wojewoda. A to co znaczy prawo, a szczególnie omijanie jego dla samorządu i dla demokratycznie wybranego przez społeczeństwo Wójta nie muszę chyba udowadniać, że jest to rzecz bardzo ważna i bardzo istotna. Dzisiaj już wiemy, że zarówno NIK, jak i Pan Wojewoda uznał, że działania gminy w tym zakresie są zgodne z prawem gmina jak każdy samorząd może decydować o tym gdzie kiedy i w którym miejscu może wprowadzać uchwałę mówiącą o wprowadzeniu zamiaru czy wręcz realizacji planu szczegółowego zagospodarowania terenu. To jest istotne, to jest ważne bardzo merytoryczne. Na koniec dyskusji podnosiłem też temat, aby mocniej angażować się w prawo samorządowe wtedy na pewno będzie nam wszystkim o wiele łatwiej. Oczywiście w takiej sytuacji, jaka miała miejsce jest faktem i wszyscy wiemy, że w tym samym czasie i równolegle firma złożyła wniosek inwestycyjny i to jest fakt. Natomiast podjęcie uchwały przez gminę w żaden sposób nie określało, że robimy jak to w nie których też przekazach była podnoszona, że konkretnie pod zakład taki czy inny. Wręcz znając strategię znając też studium wykonalności i co w późniejszych dyskusjach wynikało i znając sytuację naszą jaką jest ulokowanie całej gminy wokół miasta i mimo wszystko szczupłość terenów inwestycyjnych na dzień dzisiejszy mamy ich kilka jest to Górka, miejscowość Tyrowo właśnie ten teren między miastem a Morlinami, bezpośrednio przed zakładami teren za Turznicą Stary Las. W całym naszym terenie możemy tu obracać się jeżeli chodzi o możliwość lokalizacyjną przemysłu. W każdym przypadku, jaki rodzaj przemysłu, jaki zakład miałby powstać jaka inwestycja decydowałby i będzie decydował w przyszłości gdziekolwiek byśmy sytuacji nie rozpatrywali właśnie plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj mimo, że te słowa które padały wcześniej te wyjaśnienia przez mnie przez radnych, przez Pana Przewodniczącego kierowane jakby nie trafiały, dzisiaj to są fakty, to jest po prostu taka rzeczywistość, że gmina miała prawo możliwość i w tym przypadku w efekcie prawa również działała. W między czasie zwróciłem się też do Konserwatora Przyrody Wojewódzkiego i  stosowną odpowiedź w tym zakresie otrzymałem. Sporządzona również została wstępna ocena przez niezależnego biegłego z listy  Ministerstwa Ochrony Środowiska, też z sytuacji tej która miała miejsce. Praktycznie rzecz biorąc w dalszym ciągu moglibyśmy prowadzić procedurę i w trakcie jej można by było wszystkie jej aspekty problematyczne, które wynikają z dziedziny ochrony środowiska szczególnie, ale również i ze stanowisk wszelkich instytucji na bieżąco tutaj  wyjaśniać i ugruntowywać pod potrzeby inwestycyjne. Drugi aspekt tej sprawy to to, że doszło do takiej sytuacji, że mamy jakby za sobą pełną konsultację społeczną w tym temacie, a to jest też aspekt uchwalania planu szczegółowego zagospodarowania, jeżeli jest to już usytuowane. W tej debacie społecznej gdzie wypowiadały się bardzo mocno instytucje samorządowe, bardzo ważne dla każdego samorządu. Wypowiedziała się zarówno Rada Miasta jak i sam Burmistrz, mówiąc ogólnie władze Ostródy. Wypowiedziały się również Powiatu w postaci stanowiska formalnego Rady Powiatu, wypowiedziała się również i sfera gospodarcza. Zgody w Ostródzie na inwestycje płyt wiórowych w obrębie miejscowości Tyrowo nie ma. Tak to sobie trzeba powiedzieć wprost i taki jest fakt. Tutaj mimo, że ten plan można by było realizować to z góry wiemy, że zgody takiej nie ma. Można by było powiedzieć, że można ten plan prowadzić pod inną inwestycję, natomiast wynikły bardzo ważne kwestie gospodarcze i rozwojowe. Mianowicie w rozmowach i wcześniej ale teraz ugruntowanych formalnym stanowiskiem listem intencyjnym Zakładów Mięsnych „Morliny” mamy taką sytuację gdzie na tym trudnym rynku produkcji mięsnej, każda chwila się liczy. Zakłady Mięsne „Morliny” od samego początku były tutaj przeciwne w realizacji tej inwestycji, podnosząc kwestie no wręcz wstrzymania produkcji swoich zakładów. Natomiast jest też tutaj intencja potwierdzenia pisemnie, że w sytuacji kiedy by nie doszło do tego konfliktu inwestycyjnego zakłady mięsne mają w zamiarze rozwój działów produkcji wzrost zatrudnienia, nawet do 30% jest to możliwe. Wiadomo jak działa się marketingowo, natomiast  przeświadczenie takie, że związki zawodowe w pełni to potwierdzają stoją też murem za tym, aby w tym kierunku iść  to przemawia no bardzo mocno, bo przecież kto jak kto, ale związki zawodowe na pewno dopilnują tego, aby te miejsca pracy i tworzyły się i rosły bo oto chodzi, żeby miejsc pracy w naszym regionie mieli jak najwięcej. Przeciąganie sprawy powoduje sytuacje taką, że nigdy byśmy nie wiedzieli czy będzie rozwój Morlin czy nie będzie, chcemy żeby był jak największy, wzrost zatrudnienia był duży obiecujący dla mieszkańców naszego regionu. Drugim aspektem jest sprawa sąsiedztwa z miastem. Generalnie w całej naszej historii nigdy nie staraliśmy się po prostu działać na poprzek miasta i ze szkodą dla miasta, dla rozwoju miasta. I tutaj podły też konkretne aspekty konkretne określenia Pana Burmistrza, że plany są bardzo obiecujące, rząd wielkości inwestycji podobny 200 mln Euro a 150 mln Euro jest to bardzo zbliżona kwota chodzi o możliwość ewentualną rozwoju centrum hotelowego, informacyjnego, kulturowego na obiekcie białych koszar. Jest to tak bliskie i w założeniach miasta i szereg innych inwestycji takich jak związanych z dziedziną czy hotelarską czy infrastrukturalną czy basenu nawet, to wszystko było podejmowane, że... Naprawdę też nie chcemy przeciągać sytuacji, że być może miesiąc, czy dwa, przeciągania sprawy spowoduje taką kwestię, że ten program może upaść, czy inwestor może się wycofać. W moim przekonaniu nie możemy jako gmina Ostróda i nikt nie było tego zamiarem działać na poprzek miastu, bo jesteśmy organizmem bardzo związanym. My mamy odpowiednie korzyści z tytułu funkcjonowania tak dużego miasta i myślę, że miasto też jest zadowolone, że wokół siebie ma gminę o określonej charakterystyce. Powiem dalej, praktycznie rzecz biorąc nasze tereny inwestycyjne są dalej do dyspozycji, są dalej do dyspozycji. Ja marzyłbym o takiej sytuacji by ze strony miasta była możliwość propozycji inwestycyjnej dużej, pozwalającej na łagodzenie chociaż w jakiś sposób tego bezrobocia w naszym terenie, takiej, która by się nie mieściła w mieście. My w gminie będziemy wtedy wspólnie po prostu dostosowywać plan, będziemy realizować wszystkie założenia aby taka inwestycja powstała. Nam będzie to naprawdę bardzo mocno na rękę jako samorządowi gminnemu. Zresztą powiem tak nie bez kozery, taka jest rola większych ośrodków miejskich, dużych ośrodków miejskich, to one powinny łagodzić skutki i rozwoju gospodarczego i no takiego bezrobocia, jakie faktycznie rzecz biorąc funkcjonuje. Jesteśmy naprawdę do dyspozycji. Tych miejsc za dużo nie mamy, ale myślę, że byłoby to ze skutkiem pominięcia niepotrzebnej  dyskusji i tracenia energii właśnie na kwestie wzajemnego udowadniania sobie kto jak działa, a z dobrym efektem dla społeczności i miejskiej i wiejskiej i całego regiony ostródzkiego. Dzisiaj zdecydowałem się przedstawić ten projekt uchwały pod obrady rady aby po prostu zaniechać dalszego konfliktu, aby zaniechać tych, być może utraconych szans rozwoju dla zakładów, które oferują taki rozwój i dla władz miasta, które publicznie przedstawiają swoje plany inwestycyjne. Myślę, że decyzja jest w rękach radnych i na samym wstępie chciałbym takie stanowisko przedstawić. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu radnemu R. Ślusarczykowi, który odczytał pismo wyrażające swoje stanowisko na temat inwestycji jaka miałaby powstać w obrębie Tyrowa - pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo. 
						
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych, 
-	„za” podjęciem uchwały oddano – 13 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów
-	„wstrzymało się” - 2 głosy

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXIII/162/05 Rady Gminy Ostróda uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
  
Ad. 9
W punkcie dziewiątym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu. Pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. 

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.						
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, 
-	„za” podjęciem uchwały oddano – 14 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów
-	„wstrzymało się” - 0 głosy
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXXIII/163/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu. Pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego - stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
 
Ad. 10
Wolne wnioski i informacje.

W dyskusji głos zabrali:
Radny Wacław Plotka - powiedział „na zasadzie informacji, otóż, na pewno wypowiedź Pana Ślusarczyka wymaga troski, z mojej strony na pewno. Pragnę tutaj dodać jedno, że nie tylko przesiadywałem w tych gabinetach burmistrzów, ale w wielu innych, daleko stąd i dziękuję tym wszystkim, zwłaszcza którzy są tak daleko politycznie ode mnie, nie przypuszczałem, że spotka mnie tak duża satysfakcja we działalności publicznej, święci ludzie mnie powiadomili o tym i dzięki nim zdążyłem się napracować. To jest informacja z mojej strony, natomiast mam pytanie o informacje do Pana Wójta, to znaczy myślę, że atmosfera jest dobra dzisiaj do krótkiego przynajmniej informowania w tym zakresie. Kilkakrotnie już interesowałem się tym, ale no były różne przeciwwskazania typu psychologicznego, nie chciałem na tle innych rzeczy wychodzić. Ja przeczytam, co mnie tutaj bardzo interesuje z tych Pańskich informacji.”
Dotyczy sprawozdania Wójta w okresie między sesjami.
„O to jest tutaj, jest taki punkt i Pan tak powiedział. Udział w nadzwyczajnym walnym spotkaniu...nie, nie, nie....przepraszam, przepraszam, bo tam było ważne. Dobrze. Nadzwyczajnym walnym zebraniu stowarzyszenia gmin RP - Euroregion Bałtyk. To jakby dwa pytania. Czy to było pod egidą stowarzyszenia gmin RP organizowane i temat był Euroregiony Bałtyk, bo tu jest kwestia jak ktoś tam redagował, ale to warto uporządkować i proszę Państwa, jest to bardzo ważny region. Pan Wójt, no wtedy Pan zapewne był w Kajkowie w szkole, ale interesował się Pan tymi sprawami i wie Pan, że ja, to jest jedna z moich pasji najważniejsza ostatnich lat kilkunastu, mam do tego swój stosunek, nie ukrywam, jest to w ramach modelu Europy Ojczyzn, ale regionalizację zawsze traktowałem poważnie i mam ogromny głód informacji i chciałbym aby Pan na ten temat, to pierwsze, porządkujące, jaka to egida, kto robił i udzielił informacji co tam było, jaka tematyka, ponieważ, że brał Pan udział, to za mało. Ja bardzo będę wdzięczny, krótko, ale sygnał tematyki przynajmniej. Dziękuję bardzo.”

Wójt Gminy Ostróda - „Panie Radny, drugą kadencję reprezentuje gminę Ostróda w Euroregionie Bałtyk, przynależymy do Euroregionu Bałtyk i praktycznie rzecz biorąc było to nadzwyczajne walne zgromadzenie, z rejonu Ostródy jeszcze Pan Bieliński, który reprezentuje miasto też był obecny, z powiatu Pan Kropidłowski, czyli można się cieszyć taką sytuacją, że trzy podstawowe samorządy, miasto, gmina i powiat do Euroregionu Bałtyk należą i myślę, że w perspektywie dalszego działania moglibyśmy tutaj lepiej zaistnieć w Euroregionie zarówno w strukturze, ale szczególnie w korzyściach, szczególnie chodzi o program INTERJEKT III w ramach Euroregionu Bałtyk, jest taka możliwość realizowania, trzech partnerów jest potrzeba no i oczywiście dobry wniosek, jakby on miał charakter kompatybilny trzech samorządów, na pewno by to było dobrze widziane. Natomiast ta była nadzwyczajna, krótka, krótkie posiedzenie, mianowicie chodziło o przegłosowanie uchwały przyznającej pieniądze na realizowanie biuletynu informacyjnego Euroregionu Bałtyk i taka zgoda tutaj była i jest nieduża kwota, przyzwolenie dla zarządu po prostu prowadzenia prac w tym kierunku, jak tam to się dalej rozwinie to trudno powiedzieć, ale faktycznie rzecz biorąc o to generalnie chodziło aby biuletyn, czasopismo Euroregionu Bałtyk mogło być wydawane i na to potrzebna była zgoda zgromadzenia. A w między czasie, tak jak zawsze przy tego typu, sprawozdania  z relacji prac zarządu, sprawy bieżące, krótkie spotkanie regulaminowe, że tak powiem w ramach Euroregionu. To tyle miałem do przekazania. „

Henryk Ciuksza -  przewodniczący Solidarności w Morlinach.
„ I jakoś tak dziwnie się składa, że poprzednie swoje wystąpienie zakończyłem przeproszeniem kolegi z Szyldaka faktycznie za winę nie wyrządzoną przeze mnie, ale za tan śmiech na sali po jego wypowiedzi, a to nie powinno mieć miejsca. I dzisiaj muszę zacząć znowu od przeprosin. Chciałem przeprosić całe gremium i szczególnie Wójta, że w trakcie składania jego sprawozdania trzasnąłem drzwiami, no ale klamka uciekła i tak się jakoś dziwnie złożyło. Mili Państwo przechodząc do, do tego co w zasadzie chciałbym powiedzieć. Jestem niezmiernie zadowolony, że tak się właśnie stało, bo to o czym mówiłem przez poprzednie dwie sesje i później na tych właśnie, z jednej strony może wyśmiewanych, z drugiej strony może ludzie nie mają informacji, dodatkowych spotkaniach na terenie województwa. Mówiłem o obronie ludzi pracy, o obronie miejsc o bilansie. Ta wasza uchwała dzisiejsza pozwoli, pozwoli mi w pełni wyegzekwować to co władze Morlin obiecują. Mało tego, nie zamierzam skończyć tylko na działalności w zakładzie, i tak mam już praktycznie, aczkolwiek z zakładem związane cztery spółki pod opieką. Myślę rzeczywiście egzekwować to poza sferę samorządową. Nigdy nie zamierzam się w angażować w to, mogę pomagać, mogę podpowiadać, natomiast nie chcę się angażować. Ja jestem po prostu wdzięczny wam za zrozumienie. I jeszcze jedna rzecz, która napawa mnie w tym momencie optymizmem. Przez te sesje, które oglądałem był podział na rady: gminy, miasta. Każdy ma swoje kompetencje. Gorzej, i w każdej radzie istniał podział polityczny, lewica, prawica. Ludzie kochani, jesteśmy w bardzo małej gminie, na bardzo małym terenie, z bardzo małą społecznością, tu nie ma miejsca na politykę. Ja myślę, że to właśnie to wycofanie tej uchwały jest oznaką takiej współpracy - apolitycznej. I tego życzę Państwu i sobie. Dziękuję bardzo.”
 
Radny W. Kosek - Byliśmy tak traktowani, do dzisiaj tak jako rada gminna. Nie będę powtarzał tych słów, które usłyszałem przy tych miejscach, gdzie siedzieliśmy na poprzednich dyskusjach. Tylko chciałbym tutaj, widzę, że już Morliny składają deklarację, żebyśmy mieli te deklaracje, żebyśmy mieli możliwość, boi będzie tak jak do tej pory. Myśmy 16 lat czekali, żeby coś znaleźć, jakieś miejsce pracy, żeby zatrudnić człowieka, a z tego wszystkiego tu kolega, nie ma jego akurat ma wykaz, że sześćdziesiąt parę instytucji zostało zlikwidowanych. A miejsc pracy, ja nie wiem, gdzie tu były jakieś. Deklarowano, że przy budowie lotniska ze 2000 ludzi zatrudnią, to jest druga deklaracja. Jeśli jest taka deklaracja ze strony Morlin to bardzo bym prosił, abyśmy mogli się zapoznać z nią, że tam prawdopodobnie około 300 ludzi zatrudni i żeby nie wyglądało te zatrudnienie tak jak, nie chcę powiedzieć, jak do redukcji przygotowane, jeśli mieszkasz na wsi, to w pierwszej kolejności go zredukować, bo Morliny zatrudniały około 6000 ludzi jeśli dokładnie pamiętam, a w tej chwili nie wiem, czy w granicach 900 - 1000 osób zatrudnionych. Chwali się to, zobaczymy jak będzie dalej, ale poza tym chciałbym żebyśmy my byli informowani o tym, a nie tak jak tutaj, że nie wiadomo, my o niczym nie wiemy i mamy podjąć decyzję, a w prasie jest wcześniej napisane, nawet dzisiejsza sesja, już wiadomo co było, co będzie na tej sesji, to już jest napisane. Po co my się tu składamy, podnosimy tylko ręce. Sprawę jeszcze inną bym chciał popatrzyć, jak już tak patrzymy, że to jest perła Warmii i Mazur, zaznaczona przez Wiceburmistrza, który nam dał te deklaracje papieża, że dbajcie o Warmię i Mazury, zgadzam się, ja pod tym się podpiszę, w każdej chwili będę dbał, ale tam było jeszcze ostatnie zdanie, że dajcie ludziom pracę, wypowiedziane przez papieża. Trzecia sprawa, którą naprawdę należy powiedzieć wszystkim, żebyśmy to zrozumieli, że w samej Ostródzie są takie bomby ekologiczne, na które się nie patrzy, jest wytwórnia łódek, jest wytwórnia kabin, gdzie jeszcze się rozbudowują, robią to i to jest cichutko, bo to oni robią, a nie my. A my chcieliśmy zrobić, ja do końca nie jestem przekonany, że to był taki wielki błąd,  bo powinni być jacyś specjaliści, którzy nam by powiedzieli jakie są emisje, jakie są szkodliwości, czy inne. Jeśli to miała być tylko klejona gotowa płyta i nic po za tym, to żadnych spalań nie powinno być, klej ma być przywieziony tam, ale nie wnikam, bo cały czas już ci samo, od ekologii samoucy nas już tak poinformowali, jakie szkody to przyniesie, nie będę się tu powtarzał. Chciałbym, żeby tak było jak tu deklaracja Morlin, że tak zatrudnią 300 osób, będzie z nami współpraca tych ludzi, bo na pewno w mieście nie ma takiej potrzeby zatrudniania jak na wsi, bo ja na wsi widzę ile tych ludzi nie pracuje, ile by chciało, szukają pracy za granicą. Przecież kupę ludzi, nie będę tu wskazywał, nawet sołtysa syn jest w Anglii, a nie gdzie indziej, bo tu nie ma możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy. I cała grupa ludzi tak. Chciałbym podziękować dla Morlin, które deklarują, że przynajmniej 300 osób zatrudnią. Ja myślę, że połowa z nich będzie ze wsi. 

Marek Młynarczyk -Wiceprezes zarządu firmy Animex Grupa S.A., dyrektorem zarządzający zakładów w Morlinach. 
„Przede wszystkim chciałem Państwu bardzo podziękować za tę uchwałę i chcę powiedzieć to z taką samą mocą jaką mówiłem na tych wcześniejszych spotkaniach. Państwo tą uchwałą uratowaliście kilkaset miejsc pracy na pewno, a być może 1500. Ja te argumenty mówiłem, dlaczego to jest tak ważne dla nas, dlaczego fabryka szczególnie uciążliwa dla środowiska, przetwarzająca wielkie tony chemikali, która mówi, że dzisiaj te chemikalia przywiezie, ale jutro może zacząć mieszać je na swoim terenie, nikt im tego nie zabroni, a nie może stać koło nas, na terenie z pod którego z głębokości 9 metrów idzie cała woda. Woda w przemyśle spożywczym jest używana, w każdej wędlinie ta woda jest. Musi być krystalicznie czysta, tak jak w napojach, jak w piwie. Pierwsze skażenie, które mieliśmy w lipcu zeszłego roku omal nie zatrzymało naszej produkcji. Uratowała nas możliwość podłączenia za około milion złotych dwóch dodatkowych studni nieco dalej. Okazało się, że skażenie pochodnymi benzenu prawdopodobnie z dawniejszej gospodarki, a na terenie jeszcze z czasów wcześniejszych, stacji benzynowych tam obok spowodowało i przepuszczalność gruntu, że rzeczywiście owe zatrucie było. Nie tak dawno w Tyrowie bakterie coli, wód gruntowych, które normalnie w wodach gruntowych mają prawo być na wierzchu, bo to i obornik i inne sprawy do źródeł, do dna na 90 metrów się dostają na tym terenie proszę Państwa. Tam nie może stać żadna fabryka uciążliwa dla środowiska. Wszystkie fabryki Kronospanu i każdego innego producenta płyt wiórowych przez oficjalne władze, wszystkie wojewódzkie inspektoraty są wpisane na listę szczególnie uciążliwych. Ta wiedza jest, to wszystko można sprawdzić. Ja myślę nawet, że... po prostu dlatego, że tak bardzo wszyscy chcieli miejsc pracy nikt tego tak jakby, odrzucał to od siebie. Proszę Państwa, miejsca pracy są najważniejsze, owszem, ale nawet w miejscach pracy bilans jest ujemny. Moja firma jest zdolna zamknąć fabrykę i przenieść produkcję w inne miejsce w ciągu pół roku. To są fakty.  Ja jestem dyrektorem, który zarządza w tym miejscu. To ja przekazałem program rozwojowy, który został zawieszony. TO Pan Wójt mówił o pewnym zawieszeniu, to zawieszenie jest zabójcze. Wiecie z ostatnich wydarzeń, przecież cała Polska o tym wie jak w ciągu jednego dnia z powodów, że tak powiem ujawnienia, mniejsza z tym, czy prawdziwych, to nie jest moment na dyskusje o tym, faktów z zakładu w Constarze, fabryka staje. To nic śmiesznego, tam tysiąc ileś ludzi traci pracę, tylko taka jest różnica, że oni nie są z tej gminy, ale też muszą jeść. A ja w tej chwili zwiększam zatrudnienie, bo zwiększam produkcję, bo na rynku wypadł jeden zakład i ci klienci, którzy kupowali w tym zakładzie, to potężny zakład, prawie taki jak mój, chcą wędliny. I to jest szansa dla nas również. Proszę Państwa nie życzmy komuś co tobie nie miłe. My nie możemy patrzeć w ten sposób. Jeśli chodzi o Morliny i deklaracje. Myśmy złożyli list intencyjny. Ja mogę powiedzieć, że moim skromnym zdaniem nasz list intencyjny jest bardziej konkretny. My nie mnożymy przez sześć. 300 ludzi w zakładzie, notabene wysokich fachowców tam potrzeba, w takim zakładzie automatycznym, w płytach wiórowych. 300 razy 6, bo okoliczne firmy, pomnóżmy przez tych wszystkich rolników, którzy dostarczają żywiec do zakładów mięsnych. Jesteśmy obszarem rolno spożywczym i turystycznym i żyjemy w symbiozie z rolnictwem. I nie chodzi o to, czy ja się nazywam Morliny, czy nie, tylko chodzi o to, że to jest wiele zakładów spożywczych, mniejszych, ale przecież możemy je wyliczyć. Ten przemysł jakoś tam się wpisał w tą naszą tutaj gminę i mamy to co mamy. I teraz niepewność kilkuset miejsc pracy w wielce uciążliwym przemyśle, przecież odstraszy turystów, którzy... zwiększy zatrudnienie. Proszę Państwa, to jest nie prawda, że zagraniczni turyści jak przyjeżdżają, to nic z tego nie mają mieszkańcy, bo turyści przecież muszą wydać pieniądze w sklepach, muszą spać w hotelach, tam jakaś obsługa jest potrzebna, powiem więcej, w przemyśle rolno-spożywczym i turystycznym łatwo jest znaleźć miejsca pracy dla tych bezrobotnych o których Pan mówił. Ja się z Panem zgadzam, to jest wielki problem popegeerowskiej nasze wsi. Tylko proszę bardzo, ja składam deklarację, składaliśmy ją w różnych sprawach. Nasz ksiądz z Tyrowa nam w tym pomagał. Każdy kto chce i umie pracować, najpierw moich sąsiadów z Tyrowa o to poprosiłem, że niech przyjdą, spróbujemy coś znaleźć, ja nie mogę zatrudnić tysiąca następnych ludzi, to nie są czasy, kiedy sześć tysięcy pracowało, bo mamy dzisiaj gospodarkę kapitalistyczną, ona musi być efektywna, inaczej zbankrutuje. Ale ja dzisiaj zatrudniam 1200 ludzi. 300 następnych, a nawet nieco więcej pracuje na terenie firmy codziennie. Ja od stycznia zatrudniłem 140 ludzi, w tej chwili mogę tak powiedzieć i w tej chwili zaczynam mieć braki w zatrudnieniu. I powiem Państwu, dziesięciu mężczyzn, 15 mężczyzn, którym chce się uczyć pracy na rozbiorze, która jest ciężką pracą dla mężczyzn, ja dzisiaj zatrudnię, tylko niech oni przyjdą i chcą pracować. Drugi aspekt naszego problemu z bezrobociem, bądźmy uczciwi. Ten aspekt jest niskie kwalifikacje i niestety oduczenie się od pracy wielu ludzi, którzy pracowali w rolnictwie, potem przestało pracować i ci ludzie w przemyśle nie potrafią się odnaleźć. To jest kwestia współpracy, to jest kwestia ściągania środków unijnych na szkolenia, to nie jest kwestia, którą może podjąć zakład produkcyjny taki jak ja. To muszą działać władze, wspierając to wszystko, żeby ci ludzie się nadawali do pracy również, bo nie chodzi tylko o mój zakład, chodzi o inne, które miały by tu powstać. Ludzie, którzy mają pracować w przemyśle, to muszą mieć pewne kwalifikacje i pewne przeświadczenie, że chcą tam pracować. Ja mogę dawać przykłady ludzi, których zapraszałem, żeby im pomóc do pracy, a oni nie chcieli pracować. Oczywiście ktoś powie za jakie pieniądze. Płace są zawsze adekwatne do kwalifikacji proszę Państwa. Najważniejsza sprawa dla mnie to to, że ta uchwała została oddalona, a my dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Chcemy też przeprosić wszystkich Państwa, którzy poczuli się w którymkolwiek momencie urażeni stanowiskiem zakładów mięsnych Morliny, które żeśmy prezentowali bardzo stanowczo i ostro, ale broniliśmy naszych pracowników. Niemniej jednaj, jeżeli w toku dyskusji, albo jakiś wystąpień, ktokolwiek z nas, ze mną na czele, powiedział, lub zachował się w sposób, który mógł kogokolwiek urazić, ja za to bardzo serdecznie wszystkich Państwa przepraszam. Chcę też powiedzieć, że myślę, że to jest nasza wina, wina mojej firmy w przeszłości, nie docenialiśmy tzw. PI ARE, jak to się teraz mówi public relations, czyli dobrych kontaktów lokalnych, że nie współpracowaliśmy na tyle na ile mogliśmy współpracować z lokalnymi władzami i na pewno też powstał taki mechanizm, że Morliny to i tak toną, a nowe miejsca pracy to tam będą, bo przecież będzie lepiej. Otóż, ja jeszcze raz dzisiaj mogę to powiedzieć, dzisiaj Państwo wszyscy możecie mi bardziej uwierzyć, Morliny w takim sąsiedztwie nie mogły by istnieć długo. To jest kwestia skończenia działalności w ciągu iluś lat, a w przypadku jakiegokolwiek skażenia szybciej niż byśmy chcieli. Dlatego bardzo się cieszę, szczególnie dlatego, również, że jestem mieszkańcem tej gminy. Jestem mieszkańcem tej gminy. Bardzo się cieszę, że mogę tu dalej pracować, że nie muszę wyjeżdżać, szukać sobie pracy w innym mieście, mogę zarządzać takim zakładem, który jest tutaj. Proszę Państwa, raz jeszcze dziękuję wszystkim radnym i Panu Wójtowi, za to chcę powiedzieć, że wszystkim chyba siłą zaangażowanym w ten problem, bo nie chcę mówić konflikt, w ten problem,  jedno chyba, nauka z tego wszystkiego się przyda, wszystkim nam, pokornie ja ją przyjmuje. Więcej współpracy, więcej rozmów, bliższe współdziałanie, a mniej antagonizmów, mniej polityki, a mniej jakiś własnych koniunkturalnych własnych rzeczy, tylko rzeczywiście, a skromniej i wszyscy musimy jakby powstrzymywać swoje czasem wybujałe osobowości, ale dla dobra regionu pracować. Zakłady mięsne Morliny deklarują taką współpracę i wyciągnięcie wniosków z tego wszystkiego po to, żeby przyszłość rysowała się lepiej.  Chcę powiedzieć też, że te deklaracje o zatrudnieniu około 300 ludzi my realizujemy, od początku roku już prawie połowa jest zatrudniona. To jest bardzo trudno zatrudniać ludzi, bo trzeba najpierw zwiększać produkcję i sprzedaż, a jest bardzo trudno to robić w kraju, w którym jednak obywatele tak szybko się nie bogacą. Rynek, to rynek głównie konsumentów ubogich, więc ta żywność też, konsumpcja, ona tak nie rośnie. I ten rozwój, który możemy zrobić wspólnie jest rozwojem wielo letnim, długo falowym. Ja się bardzo cieszę, że strategia rozwoju tego terenu została jakby zachowana. Chcę również powiedzieć w imieniu Pana Henryka Orffingera, który nie mógł tu być obecny, ale mnie do tego upoważnił, podziękować również w jego imieniu za tą decyzję. Powiedzieć, że jest przekonany, że jego inwestycja przyciągnie wielu ludzi, którzy widząc przyjazny i ekologiczny krajobraz, a w dziedzinach, które nie są powiedzmy dziedzinami trującymi, niszczącymi, na pewno mogą zainwestować.  To jest pewien kapitał, który powstaje i pamiętając, że od roku dopiero jesteśmy w Unii Europejskiej, myślę, że mamy jeszcze inne możliwości by ten region rozwijać. Zakłady mięsne Morliny dziękują raz jeszcze za tę uchwałę, deklarują o wiele większy niż do tej pory, właściwe działanie ze wszystkimi samorządami, w szczególności z samorządem gminy, z Panem Wójtem, gdyż na tym terenie działamy. Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy nie planujecie weryfikacji tego uboju, czy jednak ten ubój musi być w Ełku, bo mamy te obawy jako hodowcy, tutaj są, tu na sali, jednak w przyszłości negatywnie to będzie wpływać na współpracę i ... żeby w danym momencie nasz surowiec nie trafiał gdzie indziej, chcemy z wami współpracować, jak najbliżej. Dlatego my, żeby już nie powtarzać, tej wody mniej dawajcie w te wędliny, to doprawdy będzie lepiej i zdrowiej przede wszystkim”.
Marek Młynarczyk - odpowiedział, zacznę od końca. Z całym szacunkiem, na technologii żywności ja się znam lepiej. Woda jest potrzebna w obróbce żywności do wielu rzeczy, bez wody się nie da produkować żywności. Zakłady mięsne Morliny, produkty nasze nie należą do najbardziej uwodnionych, zresztą ilość wody jest funkcją ceny. Im więcej wody, tym mniejsza cena, myślę, że my mamy swoją renomę, nie muszę tego tłumaczyć. Natomiast w tej zasadniczej kwestii, Panie Przewodniczący, ja powiem tak: specjalizacja obniża koszty jednostkowe, a dzięki temu zakłady się utrzymują, rozwijają. Rozwijając się mogą zatrudniać. Decyzje podjęte przez całą grupę właśnie temu służą. Ja potrzebuję powierzchnie pod rozwój, pod nowe, inne inwestycje, które są potrzebne w tym zakładzie, które dadzą więcej miejsc pracy niż ten ubój. I chcę powiedzieć, że ja, jeśli chodzi o miejsca pracy, bo o tym słowo chcę powiedzieć, na tym uboju, a ci moi ludzie pracują już w nadgodzinach, oni nie nadążają, myśmy po troili prawie uboje bydła i mięso wołowina jest równie dobrym mięsem i my tym się zajmujemy. Teraz jeśli chodzi o wieprzowinę, my chcemy kupić w tym roku prawie trzy razy tyle co w zeszłym roku tuczników, wieprzowiny. Te tuczniki będą ubijane rzeczywiście, najprawdopodobniej, tak jak teraz w Ełku, to jest kwestia cen, to jest kwestia negocjacji, takich uzgodnień, po tyle sprzedawania, żeby się rolnikom opłacało i do tego mamy swoje służby, żeby z każdym z tych rolników negocjować. Natomiast jedno jest pewne, chcemy tego kupować dużo więcej. Ta wieprzowina wraca, wraca w postaci elementów, które ja przetwarzam, do mojego zakłada dlatego, że Ełk po uboju zaopatruje moje zakłady w mięso do przetwórstwa, czyli to wraca do naszych wędlin, do naszych kiełbas, a proszę mi wierzyć, koszty dla całej grupy, po wprowadzeniu specjalizacji są niższe. Moi ludzie dzisiaj się nie wyrabiają. Gdybym nawet chciał robić uboje wieprzowe, oni by zastrajkowali, oni nie nadążają robić wołowiny. Także to są takie fakty. My chcemy utrzymać wieprzowinę w Ełku, a tutaj wołowinę. Natomiast w Ełku narzekają, czemu wołowiny już nie bijemy, wszystko do Ostródy jedzie. To jest zagłębie wieprzowiny, natomiast chcę powiedzieć tak, no ale to głównie w gminie Lubawa, nie Ostróda, niestety, natomiast bardzo mało. Natomiast my musimy wspólnie poprawić to jeżeli chodzi o Ostródę i te programy będziemy robić. Jesteśmy umówienie wstępnie już na pewne spotkania tutaj, z Panem Wójtem o tym rozmawiałem nad intensyfikacją hodowli w naszej gminie. Mamy pewne programy pomocowe dla rolników, z tym wystąpimy w najbliższym czasie. My kupimy wszystkie te świnki, a nawet dwa razy tyle, jeżeli Państwo tylko wyprodukujecie. To mogę zagwarantować, natomiast nie mogę zagwarantować, że one będą zabijane akurat w tym zakładzie......Ja bardzo przepraszam, ta sesja, myślę jest poświęcona czemu innemu niż polityce handlowej, czy zakupowej moich zakładów. Ja bym nie chciał nadużywać gościnności. Natomiast może po prostu jak ona się skończy, chętnie poczekam i mogę o tym biznesie porozmawiać, tylko jakby wydaje mi się, że nie godzi mi się wykorzystywać tego miejsca na mównicy do załatwiania spraw handlowych z dostawcami. Dlatego ja proszę, jeżeli by chcieli Państwo rozmawiać, bo jeżeli to coś pilnego, to ja tutaj jestem i nie uciekam, a jeżeli nie, to zapraszam do siebie do firmy. Nie chciałbym tej mównicy wykorzystywać do celów biznesowych. Bardzo przepraszam....... Przepraszam najmocniej, średnia pensja nie licząc kadry zarządzającej wynosi 2400 w mojej firmie. Nie płacę mniej niż 10 % powyżej najniższej krajowej i dotyczy to grupy może 100 najmłodszych pracowników. Wszyscy inni zarabiają więcej. Natomiast jeżeli oprócz własnych pracowników do prac sezonowych udaje mi się zatrudnić ludzi z agencji pracy tymczasowej, nawet, to oni dostają najniższą może krajową, może 5 % więcej”.

Pani sołtys Z. Stankiewicz z sali dodała, że widziała osobiście odcinek, na którym osoba do wypłaty miała ok. 500zł.

 Pan Młynarczyk dalej, „przepraszam, to proszę spowodować inspekcję kontroli pracy i wsadzenie do więzienia właściciela. Proszę ze mną tak nie rozmawiać. Jeżeli Państwo robicie zarzuty z tego, że w ciągu okresu roku, przez jakiś czas, potrafię zorganizować dodatkową pracę dla pracowników tymczasowych, to nie ma klimatu dla rozwoju miejsc pracy. Miejsca pracy tworzy się tak, najpierw, że one powstają na ogół tymczasowo, bo się biznes rozwija, a potem jako przeskok stają się stałymi. Ja chcę powiedzieć, że od 3 lat w których pracuję w firmie udaje mi się stale zwiększać zatrudnienie w tej firmie. Powoli, ale ja nie odpowiadam za bezrobocie w regionie. Powiem więcej. Biznes jest biznesem. Jeżeli by nas spotkało jakieś nieszczęście na rynku i nie mielibyśmy pracy dla ludzi, to również my możemy zbankrutować. Każda firma może. Kronospan również. Proszę Państwa nikt nie daje gwarancji, nigdy w świecie kapitalistycznym, że będzie dobrze, że będą wszyscy zarabiali. Ja pracownikom płacę pensję, średnia pensja wynosi tak jak powiedziałem ile? Proszę pokazać inny zakład zatrudniający 100 czy 200 osób, gdzie średnia pensja w okolicy jest podobna. My płacimy najlepiej w okolicy i takie są fakty. Natomiast są świeżo przyjęci pracownicy, którzy zarabiają nieduże pieniądze. Powiem Państwu więcej, w zeszłym roku, każdy pracownik, który zarabiał brutto poniżej 1400 zł, tutaj na wniosek związków zawodowych myśmy im dawali podwyżkę, byliśmy mocno atakowani. Wyrównaliśmy do tego 1400 stałym pracownikom. Ja wiem, że paru nowo przyjętych ma mniej, poniżej 1400, ale w zeszłym roku zadbaliśmy do tego, o to, żeby pracownicy takie rzeczy mieli. Ja tylko chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy Państwo tak szczegółowo z Panem Jerzym Wakułą rozmawiali ile będą u niego ludzie zarabiali. Czy będą, czy są może związki zawodowe w jego zakładach. Ile on będzie płacił i kogo zatrudniał. Przecież ja mogę powiedzieć wszystko o mojej firmie, w szczegółach. Nie mam nic do ukrycia. Chodzi mi tylko o to, że jestem jedynym inwestorem, który tak, jak gdyby głęboko jest przesłuchiwany. Jeszcze raz powtarzam, 2400 średnia pensja nie licząc zarządu i dyrekcji. Tyle mogę powiedzieć o mojej firmie. I w tej średniej są pensje, z których żadna nie jest niższa niż najniższa krajowa. Jestem pewien, chociaż nie mam tych danych w głowie, że najniższe pensje oscylują około 10% powyżej ustawowej najniższej krajowej. I jest ich niewiele. Dziękuje bardzo”.

Burmistrz Miasta Ostróda - Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, szanowni Radni, szanowni Państwo. Nie będę mówił na temat Kronospanu, bo ja myślę, że na ten temat już tu było powiedziane bardzo dużo. Chciałem tylko po prostu powiedzieć, że mam dosłownie kilkaset stron materiałów zebranych, różnych opinii świadczących o tym, że jest to zakład o wyjątkowym, wyjątkowej szkodliwości jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko i świadczących o tym, że ten zakład nie powinien stanąć u bram Ostródy. Jeżeli Państwo bylibyście zainteresowani, my te materiały zawsze możemy udostępnić. Mam nadzieję, że doświadczenia tych ostatnich tygodni, że one po prostu pozwolą na wyciągnięcie wniosków idących w tym kierunku, żeby jednak mieć zdecydowanie więcej szacunku dla siebie, żeby mieć również więcej wzajemnego zrozumienia. Mam nadzieję również, że będzie, bo jest taka deklaracja, usłyszałem ze strony Wójta, że Wójt jest otwarty na współpracę z miastem, ja chciałem Państwu, że na początku swojej kadencji taką deklarację złożyłem i dalej ją podtrzymuję. Jestem otwarty, jeżeli chodzi o współpracę z gminą.  Myślę, że, jeżeli Państwo będziecie mieli takie życzenie, bardzo chętnie będę uczestniczył w różnego rodzaju dyskusjach, tym bardziej, że tematów wspólnych, takich, które są wspólne dla miasta i dla gminy jest jednak wiele, bo to są chociażby tematy związane z oświatą, z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt, z funkcjonowaniem i w związku z tym ceny wody i ścieków, a więc z funkcjonowaniem powiedzmy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, oprócz tego funkcjonowanie cmentarza komunalnego. Ja myślę, że tych tematów takich jest sporo, także tutaj no cieszy mnie, że jest taka deklaracja. Myślę, że im więcej po prostu dyskusji, tym na pewno ta dyskusja jest zawsze potrzebna, na pewno większe jest po prostu później zrozumienie. Jeżeli chodzi o, otrzymałem pismo dwa dni temu od Pana Przewodniczącego. Pismo, w którym Pan Przewodniczący prosi o przedstawienie informacji na temat inwestycji, które będą realizowane w 2005 roku, czy też w przyszłych latach przez miasto. Taka informacja została Panu Przewodniczącemu dostarczona. Ja chciałem tylko powiedzieć o takich właściwie trzech największych inwestycjach, które mamy w planie, a więc: pierwsza sprawa, jest to przebudowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu plebiscytowym, też ma tam związek z rozwojem turystyki, to już tak może jako dygresja, że Kronospan właściwie przekreślił by całkowicie turystykę, myślę, że nie tylko w mieście ale też, powiedzmy w regionie. A więc, ta infrastruktura jest to przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, przebudowa, też tam, gdzie trzeba będzie sieci gazowej, wykonanie sieci telekomunikacyjnej, sieci, która umożliwi dostęp do internetu, wykonanie chodników, nawierzchni drogowych na 16 ulicach, wykonanie oświetlenia - 265 punktów. Jest to złożona także dokumentacja techniczna, to już jest właściwie końcówka, natomiast został złożony wniosek o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, wniosek do SPOR-u i szacunkowy koszt tej inwestycji jest około 20 mln zł. Drugi taki też temat, prowadzimy rozmowy i myślę, że w najbliższym czasie Pani Prezes firmy Evip, z którą jesteśmy w takim kontakcie, z którą te rozmowy prowadzimy, chodzi o zagospodarowanie Białych Koszar. Pani Prezes przebywa w Stanach Zjednoczonych, Ja myślę, że jak wróci, to są, jest plan taki, żeby zorganizować wspólne spotkanie radnych gminy i radnych powiatu, jako, że radni miejscy już mieli tę prezentację. Pani Prezes przedstawiła by plany swoje dotyczące Białych Koszar. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jest tam planowane umiejscowienie Europejskiego Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo- Wystawienniczego, Powstanie tego Europejskiego Centrum to jest koszt około 150 mln euro. Też mówiło się również na temat zatrudnienia, a więc te minimum 600 osób będzie miało w tym europejskim centrum zatrudnienie. Działalność była by w branżach takich jak działalność hotelowa, konferencyjna, szkoleniowa, rozrywkowa, lecznicza, wystawniczo - parkowa, handlowa i gastronomiczna. I to też ma tak samo związek, jak mówił przede mną Pan dyrektor Młynarczyk, że funkcjonowanie tego zakładu, po prostu, własciwie przekreśliło by również jakiekolwiek tutaj marzenia o tym projekcie, a myślę, że jest to projekt, który też by tę Ostródę jednak wprowadził na, na tą taką trochę wyższą półkę jeżeli chodzi o postrzeganie tego miasta nie tylko w Polsce, jako, że to byłoby największe centrum na pewno w Polsce. Taka trzecia duża inwestycja planowana to jest zagospodarowanie turystyczne nadbrzeża drwęckiego. Planujemy wyburzenie tych starych pomostów, planujemy wybudowanie mariny dla jachtów, również planujemy wybudowanie amfiteatru, oprócz tego wykonanie całego tutaj ciągu, takiego pieszo-rowerowego od Park Hotelu aż po przystań wodną sokoła. Jest wykonana już koncepcja zagospodarowania i jest w trakcie opracowania studium wykonalności projektu. Także tą są z takich dużych planów, które mamy, no nie będę tu Państwu przedstawiał te plany po prostu mniejsze. Ja myślę, że Pan Przewodniczący ma te materiały, to myślę, że to się po kseruje i da po prostu Państwu te informacje zostaną dostarczone. Także chciałem na koniec też jeszcze raz zadeklarować otwartość, jeżeli chodzi o współpracę i ja myślę, że te doświadczenia również pozwolą na działania wspólne z gminą, ja mówię tutaj o Wójcie, o Przewodniczącym, o Radzie gminy. Wspólne działania szczególnie przy realizacji już takich celów, które będą, chociażby jak lokalizacja jakiś zakładów różnego tam typu, które będą po prostu później z jednej strony stwarzały miejsca pracy zarówno dla mieszkańców miasta i mieszkańców gminy, ale z drugiej strony, że, jeżeli będą jakiekolwiek zagrożenia, to te zagrożenia też, no po prostu będą ponoszone przez miasto, ale też w jakimś sensie przez gminę. Więc myślę, że tutaj te doświadczenia pozwolą nam n, myślę, że tak będzie, na takie wspólne działania, że o wszystkich planach będziemy się wzajemnie informowali, wspólnie w różnych zespołach, nawet jak trzeba to i powiedzmy, przecież też nie ma problemu żeby przeprowadzać konsultację dwóch rad, rady miejskiej i rady gminy. Myślę, że też tak samo można tutaj włączyć radę powiatu, żeby te decyzje, które by były decyzjami takimi skutkującymi na kilkanaście, czy więcej lat, żeby one były po prostu w przyszłości podejmowane wspólnie. Dziękuję bardzo.” 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin  - Szanowni Państwo zostało nam i miły i smutny obowiązek, dowiedzieliśmy się, że Pani Teresa Pych, Pani sołtys z Ostrowina chce wyjechać z kraju, w związku z tym złożyła formalnie Urząd sołtysa w swojej miejscowości i myślę, że, oczywiście smucimy się, ale myślę, że Pani Teresa będzie pamiętała o nas, o Ostrowinie, o gminie i będzie i odwiedzała i informowała jak jej się tam po prostu żuje za granicą, o to bardzo gorąco prosimy, natomiast w imieniu całego samorządu, myślę, że i społeczności lokalnej tam na miejscu, w Ostrowinie, bardzo gorąco, bardzo serdecznie podziękować Pani sołtys za pracę, za współpracę. Jest to takie stanowisko bardzo niewdzięczne. Sołtys, który po prostu działa bardzo mocno społecznie, jest na co dzień, jest tam u siebie ze wszystkimi problemami przychodzą bezpośrednio do niego i tak jak mówiłem na zewnątrz występuje duże niezrozumienie i merytoryka, tak samo i wewnątrz każdego samorządu też tej świadomości nie ma pełnej i wszystko się wydaje, że jak już powiedziane sołtysowi, radnemu, ale mówimy tu o sołtysach, to już powinno być załatwione i to już jest sprawa tej jakby informacji ze strony petenta, czy proszącego została spełniona. Ja mam pełną świadomość takiego faktu i można tylko powiedzieć, że może kiedyś w przyszłości te przedłużenie ręki administracyjnej będzie docenione w rozwiązaniach statutowych i może znajdzie się jakiś ryczałt po prostu statutowy, rządowy, taki, który by z jednej strony zadość uczynił tą codzienną pracę, a z drugiej strony też wytworzył taki mechanizm działania, chociaż odrobinę obowiązkowego takiego zawieszenia administracyjnego. Tego bym bardzo życzył każdemu sołtysowi, każdej Pani sołtys. Natomiast dzisiaj w sposób oficjalny chcę bardzo serdecznie Pani Teresie Pych podziękować. Szanowna Pani Teresa Pych w związku z zakończeniem pracy sołectwa w sołectwie Ostrowin składam na Pani ręce serdeczne podziękowania za dobrą i pełną zrozumienia i zaangażowania współpracę na niwie gminnego samorządu, jednocześnie przekazuję wyrazy uznania i szacunku oraz wyrażam satysfakcję z naszych dotychczasowych osiągnięć na rzecz mieszkańców sołectwa i gminy. Życzę samych sukcesów w realizacji życiowych planów i powodzenia w życiu osobistym. Z poważaniem Wójt Gminy Ostróda. Czynie to w imieniu nas wszystkich, w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy i mam nadzieję, że będzie jeszcze taka okazja, że pani tak szybko się nie wyprowadzi, że zrobimy to jeszcze w imieniu całej społeczności ostrowińskiej. Naprawdę Pani była bardzo mocno zaangażowana, bardzo inicjatywna i myślę, że społeczeństwo to doceniało i jeszcze bardziej doceni teraz. Dziękuję bardzo.”   
Następnie zostały wręczone Pani sołtys kwiaty, dyplom i upominek - książka.

Pani Sołtys Zofia Stankiewicz  w imieniu sołtysów złożyła podziękowania za wieloletnią współprace w gronie sołtysów Pani sołtys T. Pych.
Następnie wnioskowała, aby sprawdzić jakie nieczystości są wywożone na pole prawdopodobnie Pana Frasa dzierżawione z Agencji. Powiedziała, że nie wie co to jest być może torf, prawdopodobnie te nieczystości pochodzą z Olsztyna.

Pan Ignaczewski Kierownik PUK - powiedział, że prawdopodobnie jest to osad z oczyszczalni ścieków w Olsztynie. Twierdzą, że taką zgodę mają, ale należałoby się upewnić. 

Henryk Ciuksza - powiedział, że chciałby się ustosunkować do tego, że ktoś tam zarabia 500zł. Jest to kwestia taka, że być może widzieliśmy płace po potrąceniach, gdzie są pożyczki i nasi pracownicy mają możliwość je pozyskać tak jak w wielu u was firmach nie ma. To obniża płace na kwicie i to jest jedna kwestia, druga kwestia złożoność zatrudnienia. Wspomnieć można by tu o nieszczęsnym  WIKARZE, lecz z przyczyn proceduralnych nie mogę się wypowiedzieć. Mamy również firmę sprzątającą, to nie są Morliny oni wykonują usługi i tam być może tak jest. Pieczę nad nimi mogłem przejąć miesiąc temu i dopiero ci ludzie założyli tam organizację  dopiero można tam cokolwiek działać. Nie mówię, że się płace podniosą automatycznie najpierw trzeba wiele spraw uporządkować. W tych dwóch kwestiach może wystąpić wypłata poniżej 500zł. 

Pani Sołtys Z. Stankiewicz powiedziała, że zna osobę która tak zarabia od kilku lat. 

Henryk Ciuksza odpowiedział, że odsyła w takim wypadku do pracowników Rejonowego Urzędu  Pracy i proszę spytać na jakich warunkach tam się pracuje, wielokrotnie mają przedłużane umowy. Więc jeżeli taki sygnał idzie z organów, które winny przestrzegać kodeksów i innych przepisów dotyczących wypłat, urlopów no to my jesteśmy w tej sytuacji jako firma aniołem.  Dzięki temu, że ta uchwała została cofnięta będę rozmawiał z Prezesem i będę mógł się czegoś domagać. 

Henryk Majewicz Przewodniczący Rady Powiatowej OPZZ w Ostródzie, członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Chciałbym podziękować dla Wójta i całej Rady Gminy za dzisiejszą podjętą uchwałę, dlatego, że na naszej Komisji Spraw Gospodarczych i Rynku Pracy tę sprawę żeśmy rozpatrywali i też nasza opinia była praktycznie negatywna., ze względu na to żeby zachować strategię rozwoju całego województwa warm. - mazurskiego, gdzie przewidziany jest rozwój przemysłu nieuciążliwego i rolno spożywczego i usług. Na komisji WKDS 13 kwietnia też była ta sprawa była ruszana i zostawiliśmy to decyzji samorządu Ostródy. Także rozpatrzyliście Państwo dobrze, dziękuję za tą sprawę. 
Chciałbym jeszcze dodać jedno słowo na temat wynagrodzeń. W zakładach mięsnych jest kilka spółek, które wykonują usługi dla Morlin i te usługi są w nie pełnym wymiarze godzin. Jest część ludzi, która pracuje 140 godz. miesięcznie, nikt nie otrzymuje mniej ile wynosi najmniejsze wynagrodzenie ustalone przez ministra 849zł, mniej nie dostaje nikt. I tutaj Pani jest w błędzie, każdy otrzymuje proporcjonalnie do przepracowanych godzin, granica 5zł na godzinę. 

Radny Wacław Płotka - w odniesieniu do Przewodniczącego Rady powiedział; „niech Pan nie czyni takich min, ja bardzo Pana proszę. 
Proszę Państwa po sygnale Pani Zofii Stankiewicz i w uzupełnieniu informacji Pana Ignaczewskiego, traktuję tę informację bardzo prawdopodobnie Pana Ignaczewskiego . Geograficznie wiem, na pewno jest to pochyły teren, nawet jeżeli jest w poziomie blisko  cieku odległość samej wody, nawet nawożenie małą ilością jest niemożliwe według prawa. Jeżeli są tony nawozów składowanych to natychmiast należy reagować. Panie Wójcie mówię to wręcz do Pana, to należy iść na skróty , a Pan aparat uruchomił wiadomo Pana Szewczyka abyśmy na najbliższym spotkaniu Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego znali informacje kto wywozi i ile, wręcz jeżeli jest operat to kserokopie, tj. konieczne to jest Drwęca i dlatego zabieram głos tu nie ma co czekać. Pozwolę sobie na te gesty Pana Nowakowskiego, otóż z Kajkowem teraz Pan tutaj powołał zespół a prawie dwa lata temu Pan Nowakowski, również był w grupie całą komisję poprosiłem , oglądał Kajkowo co Pan zrobił, teraz Pan miny takie czyni, że mnie Pan kolejny raz głosu udziela. Proszę Pana to jest ta kwestia, jeżeli Pan nie wie o czy, się mówi to proszę się powstrzymać od niemądrych gestów.   

Przewodniczący Rady wtrącił, „nie podnosi Pan głosu”.

  Radny Wacław Płotka dalej: „Pan mi nie przerywa, no może Pan wytrzymać, ja też wytrzymywałem sporo, tylko przypominam Panu, a Pana Wójta bardzo proszę aby jak najszybciej znali papier, ja Panie Nowakowski na prawdę nie żartuję, chcecie wstydu to proszę bardzo pójdę sam i zapytam co Pan zrobił  i Wójt mogę to uruchomić, mam możliwości. Nie życzę sobie tego i w tej chwili proszę nie czynić. 

Wójt Gustaw Marek Brzezin - powiedział, że dzisiaj jeszcze pójdzie pismo do właściciela. Właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa z prośbą o wyjaśnienia. Właściciel tej ziemi musiał się zgodzić na ewentualną taką sytuację, a być może nie wie o tym, że tak jest. Tak, że jeszcze dzisiaj reakcje podejmę. 

Radny Jan Kasprowicz - powiedział, że był przekonany, że to jest torf jest na przeciwko cmentarza, który się pozyskuje bo jeżdżę tą drogą codziennie kilka razy. Jestem rzeczywiście zaskoczony, jak będę wracał do domu to jeszcze to sprawdzę bo w to mi się uwierzyć nie chcę. Torf wydobywany na przeciwko cmentarza w Ostródzie. Do głowy by mi nie przyszło, że w to miejsce można przywozić i to jeszcze nawet nie z naszej oczyszczalni, bo przecież też gdzieś to trzeba wywieźć, tylko z Olsztyna jest pozyskiwane. Jestem wprost zbulwersowany. Myślę, że żeby bardziej optymistycznie zakończyć tą dyskusję, chociaż najważniejszym punktem dzisiaj była uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jak i w sprawie Tyrowa. Osobiście atakowałem Pana Burmistrza i Starostwo Powiatowe. Faktem jest, że żeśmy podjęli tą uchwałę jakby już stanowisko radnych miejskich, powiatów było tylko z Zarządu. Myślę, że z mojej strony należy się  jakby uściślenie tej decyzji również dzisiejszej. Takie stanowisko jest pełne, było pełne i jest na dzisiaj, również zapewnienie Pana Burmistrza, z którym się zapoznałem w przerwie dzisiejszej Sesji, również znam stanowisko radnych Rady Powiatu, również to co ja wnioskowałem jest przedstawiony rozwój ze strony zakładów mięsnych, a także wyrażone przez Prezesa Morlin stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Dr I. Eris. Nam w zasadzie to się bilansuje może nawet z nadwyżką.
Ostatnia uwaga życzyłbym Panu Burmistrzowi, żeby skupienie wokół swojej osoby tylu zwolenników rozwoju tego regionu udało się to utrzymać myślę, że to dla wszystkich będzie z pożytkiem, ni było podziału na lewą i prawą stronę, katolików, ewangelików myślę, że w sile w tej jedności  można oczekiwać, że ten rozwój szybko nastąpi.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXIV Sesję Rady Gminy Ostróda o godz. 13.15
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