PROTOKÓŁ nr   XXXII / 05
     z trzydziestej drugiej  Sesji Rady Gminy Ostróda
         odbytej dnia 30 marca 2005r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


	Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył trzydziestą trzecią  sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnika, Sekretarza i obecnych kierowników referatów oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych  stanowi załącznik nr 1 do  protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Roman Nowakowski przypomniał, że porządek obrad XXXII Sesji przedstawia się następująco:
1.	Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
2.	Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
3.	Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 2005r.
4.	Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie.
5.	Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Powiecie Ostródzkim.
6.	Wolne wnioski i informacje.
7.	Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.

Uwag i wniosków do przedłożonego porządku obrad XXXIII Sesji nie zgłoszono.

Ad.1

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z obrad  XXXII   Sesji Rady Gminy znajduje się na stanowisku d.s. obsługi Rady Gminy, jak również wyłożony jest 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 było 11 radnych, 
głosowało 11 radnych,
-„za” przyjęciem protokółu oddano – 10 głosów
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 1 głos.
Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół Nr XXXI/05 z obrad trzydziestej pierwszej  Sesji.

Ad. 3

W punkcie drugim porządku obrad Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracach w okresie między Sesjami.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Omawiając sprawozdanie Pan Wójt przybliżył  działania ochotniczej straży pożarnej jakie miały miejsce w ostatnim czasie w związku z powodzią.  Dodał, że trudna sytuacja jest jeżeli chodzi o melioracje, to zadanie ma w swoim zasięgu samorząd powiatowy. Gmina Ostróda we współpracy z ZIR będzie musiała bardzo mocna na ten problem spojrzeć. Główną społeczną stratą jaką dzisiaj mamy to jest zerwanie mostu między Samborowem a Gierłożą. Odbudowanie tego mostu wiąże się z kwotą ok. 300 tyś. złotych, potrzebna jest dokumentacja. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji przez ZIR, można będzie ubiegać się o środki myślę, że takie działanie podejmą bo trudno było by gminie taki most budować. Zabezpieczenia środków nie mamy, traktuje to jako urządzenie melioracyjne na kanale B. Myślę, że środki z Urzędu Wojewódzkiego też powinny spłynąć. Dla na to ważne ponieważ to zadnie będzie składane do ZPOR-u jako remont drogi na odcinku łącznie z mostem pierwszy odcinek Samborowo - Gierłoż. Następnie podziękował za ofiarną pomoc strażakom z Gminy Ostróda oraz Ochotniczej Straży Zawodowej.  Na te działania anty-powodziowe wydatkowano ok. 20 tyś nieplanowanych środków z budżetu gminy. 

W dalszej części omawianego sprawozdania, tj. pkt 7 Pan Wójt, powiedział iż brał udział w  spotkaniu z Izbą Gospodarczą Powiatu Ostródzkiego na temat planów budowy lotniska. Dodał, że temat wzbudza wiele emocji, a przede wszystkim zaskoczenia z racji rozmiaru tej inwestycji, gdzie mówi się o 300-400 ha. Jest obecny dzisiaj Pan Tuszyński, miałem spotkanie w tym zakresie, poprosiłem o formalny wniosek i w zależności jak będzie on sformułowany będziemy mogli  jako samorząd gminny zastanawiać się nad tą perspektywą inwestycyjną. 
Następnie omówił najistotniejsze sprawy dotyczące projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, łącznie z proponowaną zmianą na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 marca 2005r. dotyczącą zmiany nazwy zadania z : „Kanalizacja sanitarna Górka - Morliny etap I-dokumentacja” na zadanie: „Usprawnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie przepompowni w Kajkowie”.
 
Ad. 4
W punkcie czwartym porządku obrad Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

W dyskusji głos zabrali:
Radny Wacław Płotka zapytał Przewodniczącego Rady jak na dzisiaj brzmi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy uzgodnione zostało, że w załączniku nr 4 dotyczącym wieloletniego programu inwestycyjnego  w poz. 19 zmienia się nazwę zadania z „Kanalizacja sanitarna Górka -Morliny etap I dokumentacja” na zadanie: „Usprawnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie przepompowni Kajkowo”.

Ponieważ radny Wacław Płotka w dalszym ciągu domagał się, aby Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika nr 2 do projektu uchwały, dlatego też po długiej chwili zastanowienia odczytał :
„W dziale 010, rozdziale 01010, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie planowanych wydatków na dokumentacji technicznej na budowę Kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny etap II oraz Zwierzewo. Planowane były w wysokości 300.000zł pokrywane kredytem w wysokości 300.000zł. Po przetargu wartość kosztów opracowania dokumentacji 218.380zł pokrywane kredytem preferencyjnym z FJK z Banku Krajowego w wysokości 140.000zł i środkami własnymi w wysokości 78.380zł, - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 55.838zł z przeznaczeniem na usprawnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie przepompowni w Kajkowie”.

Więcej uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, 
głosowało 11 radnych,
-„za” przyjęciem uchwały oddano – 10 głosów
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z projektem.

Uchwała Nr XXXII/156/05 w sprawie zmian budżetu gminy  na 2005r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny Wiktor Kosek nadmienił, że Pan Wacław Płotka wprowadza sołtysów w błąd, ponieważ na komisji jednogłośnie przyjęliśmy te zmiany i każdy radny mógł sobie te zmiany nanieść w projekcie.

Radny Wacław Płotka sprostował i powiedział, że to co nanosiliśmy sobie ołówkami to ja też naniosłem, i to nie były komisje różne tylko wspólne posiedzenie wszystkich trzech komisji. Z nikim nie konsultowałem sprawy ponieważ nie muszę , teraz jestem mieszkańcem Kajkowa i to jest moja profesja zawodowa, inżynierska. Tak na prawdę Panie i Panowie sołtysi, radni o tym wiedzą, urzędnicy też nie wszyscy, to w ogóle nie jest na Kajkowo, czego nie powiedzieliśmy, ale umówiliśmy się ja się zgodziłem na taką konwencję wśród radnych i powinien Pan Wiktor to uszanować. W Kajkowie podkreślam to wielokrotnie, przede wszystkim należy zdopingować eksploatatora, czyli PUK do właściwej eksploatacji przepompowni. I powiedziałem, przypominam w protokole jest to napisane (przynajmniej na brudno), że na 80% jestem pewien, że wystarczy regulacja właściwa eksploatacja tej przepompowni i nic więcej nie będzie potrzebne. To jest po pierwsze, wyjaśniam wszystkim Państwu, to jest sprostowanie bo proszę Pana w tym co powiedział Pan Wiktor jest i nie prawda i również moja godność ona jest ważniejsza od Pańskiego zdania. 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady prosił, żeby radny W. Płotka kończył już swoją  wypowiedź.

Radny Wacław Płotka odpowiedział, że obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest dać radnemu taką możliwość wyjaśnienia.

Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Wójt o wszystkim wie.

Radny Wacław Płotka powiedział, ale nie Pan Wójt, my sobie wyjaśniamy,  Pan Wójt słucha. Druga sprawa, tu blokuje powiem dlaczego, to i tak się dowiecie tylko przez gazetę i wtedy później to będzie gorzej. 

Przewodniczący Rady powiedział: „dobrze niech będzie przez gazetę”.

Radny Wacław Płotka powiedział dalej : „momencik ja mam tu obowiązek mówić i Pan ma obowiązek mi to umożliwić to jest sprostowanie. Pan w tej chwili zakłóca przez minutę już. Proszę Państwa to jest umowa taka, że to jest rezerwa w budżecie, bo jak nie trzeba będzie na Kajkowo to coś się z tym zrobi ja nie wiem co i w ciemno zagłosowałem. I to jest też gest do Pana Wiktora, on nie wiem kiedy jest obecny a kiedy nie i kiedy jest trzeźwy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady powiedział, no nie to już jest...

Radny Wacław Płotka wyjaśnił, że jeżeli czuje odór alkoholu to ja wiem, kto pił. Dziękuję bardzo.  Po jeszcze krótkiej wymianie zdań radny Wacław Płotka dodał, że jest przeciwny tej uchwale jeśli tak ma być.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, 
głosowało 11 radnych,
-„za” przyjęciem uchwały oddano – 11 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/157/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5

Realizując punkt piąty porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt Stanowiska  Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Powiecie Ostródzkim był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, następnie odczytał projekt stanowiska łącznie z wnioskowanymi przez radnych zmianami na wspólnym posiedzeniu komisji.
 
Uwag do projektu stanowiska nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, 
głosowało 11 radnych,
-„za” przyjęciem uchwały oddano – 10 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy większością głosów podjęła stanowisko  zgodnie z przedłożonym projektem.
Stanowisko Nr XXXII/3/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Powiecie Ostródzkim, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6 

Wolne wnioski i informacje.

Radny Jan Kasprowicz nawiązując do podjętej dziś uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r., powiedział, że chciałby spokojnie wyjaśnić i nadmienił, że w zasadzie jedna i druga strona miała rację. Prawdą jest to co powiedział Pan Wacław, że ta kwota ok. 55 tyś. nie oznacza, że musi być wydana, tylko jest to pewien plan. Prawdę mówił Pan Wacław, że jest to jakby celowe przesunięcie, a ile tak na prawdę będzie kosztować to dopiero po wykonaniu się okaże. Tak, że z tej kwoty może będzie wydane 50 tyś., a może też trzeba będzie dołożyć.  Dziękuję.

Pan Stanisław Tuszyński  powiedział, że w dniu wczorajszym odbył rozmowę z Panem Wójtem związaną z tą inwestycją, obiecał mi, że będzie możliwość spotkania się z Radnymi z którymi zabiegamy się, żeby do takiego spotkania doszło. Chcielibyśmy dla szanownych panów radnych wyjaśnić cały problem. To nie jest Las Vegas, to jest normalna rzeczywiście możliwość przeprowadzenia inwestycji. To nie są żadne mżonki i wymyślenia. Ja wiem, że Tuszyński jako Tuszyński mieszkaniec gminy Ostróda, czy też Pan Manfred nie dysponują takimi środkami, my nie posiadamy takich pieniędzy, żeby była sprawa jasna. Natomiast mamy możliwości poprzez dotarcie do inwestorów, którzy chcą zainwestować pieniążki tutaj w tym terenie.  I konkretnie chcą zainwestować właśnie w budowę tego lotniska. I tą sprawę żeśmy wyjaśnili ti dla Pana Wójta jak również dla Pana Przewodniczącego. To po pierwsze.
Po drugie szanowni radni, odbyło się spotkanie również 24 tego miesiąca na Zamku w sali zamkowej, na które spotkanie również zaprosiliśmy Panów jako Izba Gospodarcza. Trochę nas to zdziwiło, że tylko raptem było trzech panów, a był przecież inwestor, który mówił konkretnie o środkach jakie chciałby zainwestować o możliwościach był przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, który poruszył ten temat wskazał nam możliwości jakie są sprzyjające właśnie budowie lotniska w tym terenie. Ja również taką opinię wyrażam na ten temat. Spotkania takie miały miejsca kilkokrotnie one się odbywała bez mała w ciągu roku. Pewnie, że o pewnych sprawach nie mogliśmy mówić, ze względu na zachowanie jakiejś tam tajemnicy ponieważ Panowie wszystko było na początku pisane ja sobie zdaje sprawę, że to było pisane na wodzie. Nie było wiadome, czy zostaje ta sprawa, czy będzie doprowadzone  itd.  Na dzień dzisiejszy skoro się otwiera taka możliwość zainwestowania tak dużych pieniążków, zagospodarowania tego terenu to uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby do tego doprowadzić do finału. I nie ma co się Panowie obrażać na siebie na wzajem, ale myślę że wspólnymi siłami możemy podołać  temu wszystkiemu i w przyszłości będzie nam nasze pokolenie dziękować żeśmy zrobili duży krok do przodu i otworzyliśmy im okno na świat. Bo dzięki temu przyjadą do nas inwestorzy, którzy dadzą zarobić nie tylko naszym przedsiębiorcom, ale również zarobią sklepikarze zarobią inni, którzy pracują i mają jakiekolwiek  inne inwestycje na tym terenie. Także na ten temat z Panem Wójtem wiele rzeczy żeśmy sobie wyjaśnili. Mam nadzieje, że kolejne spotkanie jakie się odbędzie w dniu 5 kwietnia również z inwestorem, który przyjeżdża po raz kolejny, doprowadzi do dalszej możliwości rozwoju i dalszego etapu tej inwestycji. Będziemy prosili radnych na to spotkanie, również gminy, miasta i powiatu. Żebyśmy tę sprawę sobie wyjaśnili i nie zlekceważyli bo na prawdę odbije się negatywnie. Tu jest taka prośba, żebyśmy bardzo poważnie do tego podeszli. Jeszcze raz podziękował Panu Wójtowi za tę dzisiejszą możliwość spotkania się z radnymi, którym mógł przybliżyć tę tak poważną sprawę. 

Radny Leszek Kwiatkowski powiedział, że chciałby usprawiedliwić radnych co do kiepskiej frekwencji na tym spotkaniu. Ja na przykład zaproszenie na to spotkanie dostałem dwa dni po terminie, wtedy kiedy już się odbyło. I nie wiem kiedy te zaproszenia były wysyłane na pewno w ostatniej chwili bo z tego co słyszę to większość radnych ta przyjemność spotkała. Spotkanie się odbyło a dwa dni po otrzymaliśmy zaproszenie. 

Radny Wiktor Kosek powiedział, że takie sprawy jak powstanie jakiejś nowej  inwestycji  na terenie gminy Ostróda to powinno być z nami przede wszystkim konsultowane. My jesteśmy zawsze otwarci w miesiącu spotykamy się raz, dwa czy trzy, trzeba z nami przyjść i rozmawiać a nie nas stawiać gdzieś indziej. Stawiacie nas w takiej sytuacji, że ja się dowiaduję z telewizji, że tam w Tyrowie lotnisko się buduje. Trzeba się zastanowić nad takimi sprawami i nie traktować nas tak jak nas traktują radni miejscy. 

Radny Wacłąw Płotka powiedział: „proszę państwa  Pan Kwiatkowski wyszedł, ale chciałem przede wszystkim jemu wyjaśnić, ale wszystkim się należy informacja. W jakim sensie oficjalna, to nie oficjalnie było na kanwie tego jakich popisów dokonywał Wice-Burmistrz poprzedniego dnia. Ja dosłownie cytuję relację kolegów którzy byli na konferencji odnośnie Kanału Ostródzko - Elbląskiego i pamiętamy kto powiedział, że jutro dopiero będą popisy bo będzie spotkanie na temat lotniska z radnymi również naszymi. Pytałem gdzie, kiedy. W skrzynce będzie zaproszenie, było rzeczywiście za późna, ale my się dowiedzieliśmy w przeddzień nie tak jak Pan Kwiatkowski mówi, on był chyba na tym, chyba że nie bo już nie pamiętam kto był, ale o ile pamiętam to był. Więc to też przepraszam jest mówienie nie prawdy. Było za późno, ale on ma tak blisko z pracy, że mógł się urwać, bo na piechotę ma dwie minuty przejścia. Więc niechaj nie buja wszystkich i kolegów radnych.

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy odpowiada za siebie i proszę nie komentować tego. 
 
Pan Stanisław Tuszyński powiedział, że chciałby się ustosunkować się do  tego czy powiadomiliśmy późno, czy nie późno. Jeśli Izba Gospodarcza dowiedziała się o fakcie przyjazdu delegacji przedstawiciela  w czwartek mieliśmy tydzień czasu na zorganizowanie szybko spotkania. Wszystkie zaproszenia zostały wysłane w piątek z tego co wiem, natomiast w poniedziałek dotarły do adresatów. Były powiadomione : Urząd Gminy, Starostwo i Burmistrz. Wszystkich staraliśmy się powiadomić. I sądzę, że wszyscy otrzymali zaproszenie. Natomiast mówienie, że za późno, jeśli dla kogoś jest mało dwa dni, żeby ewentualnie przyjść na takie spotkanie, to ja nie rozumiem. Następnie usprawiedliwił zachowanie swojego przyjaciela Pana Bauca, mówią że on nie rozumie tego społeczeństwa,  ponieważ tu nie mieszka. On chciałby, żeby tu zostało coś zrobione, żeby nam się żyło lepiej. W pewnym sensie go rozumiem. Takie zachowanie gdzie się prowadzi rozmowy począwszy od Urzędu Pana Wójta  a skończywszy w Ministerstwie a różne przeszkody żeśmy pokonywali. Różne propozycje nam przedkładana, ale my powiedzieliśmy, że nas interesuje Ostróda i nic więcej. 

Ktoś z zali powiedział, a może Białystok.

Pan Tuszyński odpowiedział, że Białystok jest terenem gdzie ludzie posiadają wszystko prócz inwestora. Natomiast jeśli będzie taki marazm i takie długie zastanawianie się to oczywiście do inwestycji nie dojdzie.  W tej chwili sprawa stanęła na tym, że jest określony termin przez Ministerstwo dwa miesiące, w którym musimy opracować wszystkie plany dotyczące tej inwestycji. W tej sprawie zwróciliśmy się z wnioskiem do Pana Wójta co oczekujemy i czego chcemy. Dodał, że już dziś Panowie radni mają się czuć zaproszeni na to spotkanie 5 kwietnia br. i żebyśmy sobie to wszystko jeszcze raz wyjaśnili. 

Radny Wacław Płotka prosił, że jeżeli są tak poważne terminy to niech będą  od momentu dowiedzenia  się z tydzień, żeby każdy mógł się przygotować i również zarezerwować czas na to.  Poza tym Panie Tuszyński jest procedura konsultacja itd. Rada to nie wszystko. Proszę szanować polskie prawo. Tu jeszcze nie ma nakazów. 

Radny Jan Kasprowicz powiedział, że opiera się na artykule Gazety Olsztyńskiej, w którym wyczytał, że może Ministerstwo Infrastruktury ujmie w projekcie na lata 2007-2013 jakieś lotnisko w cale nie powiedziane jeszcze, że w Ostródzie. Nie wiem po co ta histeria 5 kwiecień, 1 kwiecień to rozumiem bo pryma aprilis co by się zgadzało z całym tym scenariuszem. Niech Pan Tuszyński nie mówi, że to na dzisiaj nie są mżonki. Ja kibicuje jestem za, bo mi to lotnisko w Starych Jabłonkach nie będzie przeszkadzać. Tylko jak  przystępowaliśmy do głosowania nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tyrowo, to była histeria dlaczego już tak szybko. A dzisiaj jeszcze szybciej działacie. Po co ten pośpiech. Kończę dyskusję w imieniu Przewodniczącego jeśli mogę. 

Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda powiedział, że nie ma dziś takiej atmosfery żeby poważnie dyskutować na ten temat i trudno się dziwić w sumie bo cały czas ta dyskusja odbiega od merytum sprawy. Ja myślę, że to co Pan Przewodniczący Rady Gminy ostatnio wyjaśniał też w komunikacie w prasie, jest bardzo istotny. Rada Gminy w żaden sposób podejmując uchwałę nie dała przyzwolenia na budowę czegokolwiek i przez kogokolwiek na tym terenie. To jest fakt i to jest prawny argument, dzisiaj mamy taką sytuację, że jest zapowiedź publiczna bo było to w obrębie Rady Gminy, że Wojewoda uchyli tą uchwałę więc musimy poczekać, może uchyli , mamy czas. Nie ukarze się będzie uchylona więc mamy całkiem nową rzeczywistość.  Taka zapowiedź jest. Natomiast taka procedura nie jest rozpoczęta i dowiadujemy się wielu nowych faktów i aspektów między innymi nową argumentacją jest ta sytuacja, która tutaj wystąpiła przy lokalizacji tak dużego lotniska. Bo sama spraw lotniska pojawiała się tutaj dużo wcześniej, natomiast tak dużego z tak dużym zakresem wymagająca poważnych zmian w planie poważnych, ta uchwała ni jak by się miała do tego co by miała nastąpić, obszar dwukrotnie większy miałby być. Żeby nie przeceniać czegokolwiek i żeby za dużo nie mówić i żeby nie bujać w obłokach to sprawa jest prosta, będzie konkretny wniosek do mnie od strony inwestora, zobaczymy kto to składa w jakim zakresie składa i czego od nas wymaga i zgodnie z naszym prawem samorządowym i polskim będziemy mogli się do tego ustosunkować. W każdej sprawie inwestycyjnej formalno-prawnej liczą się fakty, sytuacja dla gminy jest dość ciekawa bo przeżywamy bunt inwestycyjny, każdy chce inwestować tutaj i to w dużych nakładach i nic tylko wykorzystać sytuacje i doprowadzić chociażby małej inwestycji, bo z tego co tutaj słyszymy to gospodarczo jest bardzo trudno. Mamy dziś zapowiedź, że czas Czerwonych Koszar też jest policzony, nie chciałbym tutaj czegokolwiek przesądzać, bo nasze spotkanie ma charakter publiczny, ale  tak obiegowo to wszystko wynika z miesiąca na miesiąc z roku na rok coraz trudniej jeżeli chodzi o sytuacje gospodarczą. Oby jak najwięcej inwestorów do nas z wnioskami się zgłaszało a naszą mądrością i współpracą nie tylko gospodarczą ale i samorządową, powinnyśmy sobie z tym faktem poradzić. 
    
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXII Sesję Rady Gminy o godz. 11.25.
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