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Protokół nr XX/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 21 maja 2008r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył dwudziestą  w kadencji 2006 - 2010 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy, Skarbnika, sołtysów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
W sesji uczestniczył Pan Szymon Zabokrzecki projektant z Biura Architektoniczno-Urbanistycznego BDK w Olsztynie.

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

Na XX Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od  Nr XX/134/08 do Nr XX/143/08 włącznie.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się 
w następujący sposób: 

	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy Ostróda.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między  sesjami.
	Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Ostróda oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

	Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych.


	Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2008r.


	Projekt uchwały zmieniający w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.


	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś.


	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Kajkowo, obręb Kajkowo.



	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Lubajny, obręb Lubajny.


	Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.
	Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono.

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad poprzedniej sesji był dostępny na stanowisku d/s obsługi rady jak i jest wyłożony do wglądu na dzisiejszej sesji.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XIX/08 z obrad poprzedniej sesji.

Ad. 3. 
W punkcie trzecim Wójt Gminy Ostróda przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami oraz informacyjnie w zarysie omówił przygotowane projekty uchwał. 
Uwag nie zgłoszono
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Ostróda oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Pan Nowakowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 3 głosy.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/134/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie emisji obligacji gminy Ostróda oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - stanowi załącznik
 nr 4  do protokołu.

Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/135/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych - stanowi załącznik nr 5  do protokołu.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2008r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/136/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy Ostróda na 2008r. - stanowi załącznik nr 6  do protokołu.

Ad. 7.
Realizując punkt siódmy porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie - stanowi załącznik nr 7  do protokołu.

Ad. 8. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Szymonowi Zabokrzeckiemu, który przygotował krótką prezentację multimedialną niniejszych działek i przedstawił zasady zagospodarowania niniejszych działek.
Powiedział, że są to tereny rolne  przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Łącznie ok. 80 działek o minimalnej  pow. 1500 m. Wszystkie zobowiązania z zakresu infrastruktury technicznej dotyczące tego obszaru ponosi inwestor. Gmina nie ponosi żadnych kosztów związanych z uzbrojeniem i obsługą tego obszaru. Przez okres 5 lat proponuje się opłatę planistyczną w wysokości 30%.
Następnie odnosząc się do drugiego terenu powiedział, że wzdłuż jeziora Pałzeńskiego zostaje pas do penetrowania mieszkańców gminy i miasta Ostródy,  pozostał elementy jak w poprzednim planie. W tym obszarze mamy ok. 180 działek o pow. minimalnej 1500m. Dla tego obszaru proponuje się również stawkę 30% z tytułu różnicy wartości nieruchomości przy momencie zbycia.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/138/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś - stanowi załącznik nr 8  do protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Kajkowo, obręb Kajkowo.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu W. Płotce mieszkańcowi miejscowości Kajkowo, który zapytał, czy to co przewiduje Rada Gminy w tym planie będzie miało oddzielną nazwę ulicy. Czy będzie nowa nazwa ulicy jest to ważne już teraz, ponieważ podobnie postąpiono z ulicą Henrykowską i problem poprzedniej kadencji jest znany. Dodał, że to pytanie jest jako sygnał ale w formie wniosku, żeby zrobić to od razu jak najszybciej, albo wycofać się z tego, ale żeby była decyzja.

Kierownik Ref. RGGiP  Pan Artur Lewartowski powiedział- „mówimy tu o dwóch różnych sytuacjach. Jeśli ulica jest drogą publiczną, np. ul. Henrykowska jest wyłączna kompetencją Rady Gminy nadawanie nazw ulicom. W przypadku ulic czy dróg wewnętrznych tak jak jest w tym przypadku, Rada Gminy może nadać jej nazwę ale na wniosek i za zgodą wszystkich współwłaścicieli tej drogi. jeśli taki wniosek wpłynie, my zapytamy o zgodę i jeśli ona będzie jak najbardziej nadamy nazwę tej ulicy. Natomiast nie jest to wyłączna kompetencja Rady, że Rada może wystąpić , czy Wójt z inicjatywą uchwałodawczą.
Pan Wacław Płotka - odpowiada w ten sposób urzędnik biurokratycznie. Przepis nigdy nie przewiduje wszystkiego. A tam właśnie w tej wiosce do dzisiaj jest to nieuregulowane. Więc można również co nie przeczy, ani kompetencji Pana ani nikomu z urzędu, gdyby radnym zawczasu zaproponował, nawet pierwszemu mieszkańcowi, aby robić od początku. Ja dziękuję za odpowiedź, ale tego typu odpowiedź to jest od razu blokada.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał  pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/139/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Lubajny, obręb Lubajny.
Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/140/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części miejscowości Lubajny, obręb Lubajny - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11. 
W punkcie jedenastym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/141/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego odczytał P. Roman Nowakowski Przewodniczący Rady.

Radny P. A. Wiczkowski zapytał, czy tam nie jest ten teren jeszcze po byłym boisku naszym.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest.
Radny A. Wiczkowski - czyli zostawiamy ten teren.
Wójt Gminy odpowiedział - to dotyczy tylko 0,18 ha, reszta wszystko zostaje.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/142/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda odczytał Przewodniczący Rady.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za’ podjęciem uchwały oddało - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XX/143/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 14.
Wolne wnioski i informacje.

Radna P. A. Mateuszczak - powiedział, że ma spostrzeżenie i prośbę do Pana Wójta na temat niektórych pracowników w Urzędzie. Dodała, że rozumie, że czasami można mieć zły dzień, czasami „focha”, ale jeżeli idzie się po coś i ciągle ta sama osoba burczy, to coś jest nie w porządku. Dziś była Pani sołtys u Pana Ruczyńskiego poszła po worki, on nas kochać nie musi, ale szacunku proszę go troszeczkę nauczyć, tylko tyle.

Sołtys Lichtajny P M. Czerwonka- „ale przepraszam, może Pan się wypowie, bo my byliśmy razem”. (tu Pani sołtys wskazała na Pana S. Milewskiego sołtysa z Kajkowa)

Pan S. Milewski- „ja byłem przy tym i nie było takiej sytuacji”.

Radna P. A. Mateuszczak - „to nie jest pierwszy raz”
Radny P.J. Kasprowicz - stwierdził, że skoro Pani Ania mówi to znaczy, że tak jest.

Pani H. Dworak sołtys sołectwa Samborowo powiedziała, że pan Ruczyński dając jej worki zapytał, co robię z tymi workami. Odpowiedziałam, że sypię w nie śmieci, to oczywista sprawa, a gdzie pani je wyrzuca, no tam gdzie było ustalone, że na cmentarzu. Ja nie będę chodziła i liczyła czy pani, która sprząta wyrzuciła tych worków 10 czy 11. Ta pani sprząta chętnie, rzetelnie. przecież ja tych worków nie potrzebuję bo mnie stać, żeby kupić. To nie po jednej rolce, po drugą przyjadę specjalnie.

Przewodniczący Rady - „dobrze jest taka uwaga przyjęta myślę, że jeżeli wymaga to wyjaśnienia to będzie to wyjaśnione”.

Pan W. Płotka - zapytał, jaki jest na dzisiaj  stan zamierzeń planu w Kajkowie, pomiędzy ul. Świetlińską a stolarnią. Proszę o odpowiedź dziś.

Wójt Gminy Ostróda ustosunkowując się do spostrzeżeń radnej Pani A. Mateuszczak  powiedział: „znajdujemy się na sesji Rady Gminy Ostróda, sesja jest protokołowana a zastrzeżenia są  do pracowników urzędu. Nie jest to tylko takie sobie, że można rzucić, powiedzieć i jakoś to będzie. Po prostu trzeba tak sformalizować rzeczy i przestać przechodzić do porządku dziennego w tej sprawie. Jest tu obecny sekretarz Gminy, który bezpośrednio odpowiada za funkcjonowanie i subordynacje pracowników na co dzień. Prosiłbym o to, że jeżeli są podstawy do tego /nie mówię tu o radnych, sołtysach/ w ogóle obywatel jest źle traktowany, to musi być formalne, konkretne i wtedy już stanowi poważną sprawę. Praca w urzędzie to nie jest dyscyplina  polegająca na byciu od 7 do 15, to jest służba legislacyjna. Dziś wiele wymaga się od służb rządowych, regionalnych. Pracownik czym różni się od tych, którzy są na wyższym szczeblu, niczym. W sensie podejścia do sprawy, obowiązku, rzetelności i tym samym kultury na co dzień. Nie chciałbym, żeby to było jakieś sobie hasło i jakoś to będzie. Są poważne sprawy, poważnie i konkretnie je sygnalizujmy. Urzędnicy, pracownicy są dla ludzi, dla obywateli a nie odwrotnie i są do tego odpowiednio przygotowani jeśli nie przez szkołę to przez wieloletni okres pracy. My musimy swoje nerwy trzymać na wodzy, bo taki jest charakter pracy. My wiemy więcej nie raz, od przeciętnego obywatela, że nie ma możliwości, ale to jest wiedza dla nas. Natomiast na zewnątrz musimy bardzo spokojnie i rzetelnie obsługiwać petenta.
Myślę, że Pan Sekretarz wyciągnie odpowiednie wnioski, ale na przyszłość prosiłbym konkretnie i rzetelnie podchodzić do tematu. Ja po takich sygnałach, jeżeli one się będą powtarzać muszę wyciągać wnioski bardzo nieprzyjemne, a tutaj nie ma dużego pola manewru.

Radna A. Mateuszczak - nawiązując do rozmowy Pana Wójta powiedziała, że na jednej 
z komisji, zachowanie Pana Sekretarza też miało wiele do życzenia.

Radny A. Wiczkowski - „może ja powiem, jestem przewodniczącym tej komisji i musiałem w pewnym momencie przerwać posiedzenie tej komisji , bo urzędnik obraża dyrektora firmy. Potem się okazało, tłumacząc, że ta firma nie robi nic dla gminy Ostróda. Potem okazało się za jakiś czas, że ta firma wpłaciła 900 tyś. do budżetu gminy i co roku wpłaca ogromne pieniądze. Tak więc mówimy o faktach, to był fakt, ja przerwałem komisje i jest to protokolarnie zapisane”. 

Wójt Gminy - odnosząc się do tych wypowiedzi powiedział: „zachowujmy procedurę, jest komisja powiedzmy pół roku, czy rok temu, nie możemy zachowywać się tak jak dzieci w szkole, procedura. Przewodniczący prowadzi komisję, na danej komisji coś nie wyszło, sygnał jest teraz dopiero po jakimś czasie, a przedtem przeszło się do porządku dziennego. Nie chcę polemizować, tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Zawsze w sprawach są dwie strony, szanujmy się na wzajem, ale postępujmy przede wszystkim proceduralnie, wszelkiego rodzaju koleżeństwo, znajomość zostawmy na czas prywatny a tutaj obojętnie, czy jest to komisja, czy posiedzenie Rady, czy to jest załatwianie w urzędzie bo inaczej się pogubimy. Wydaje mi się, żeby uciąć ten element i zacząć nowy etap pracy i wymagania”.

Odnosząc się do pytania Pana Wacława Płotki powiedział: „dzisiaj na sesji akurat była podjęta uchwała, która mówi o części planu poligon”

Tutaj Pan Wacław Płotka wtrącił, że nie oto mu chodzi.

Pan W. Płotka - „Panie Wójcie ja zdałem pytanie, jaki jest plan na dzisiaj, zamiary, decyzje na przeciwko sołtysówki, między dawną stolarnią a drogą na poligon. O ile się nie mylę to była to własność może jest, może już nie jest Pana Zbyszka Idziaka - taki mały kawałeczek. Co tam zamierzacie z nim zrobić jakie są dalsze decyzje. Czekam na odpowiedź.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Ref. RGGiP Panu A. Lewartowskiemu.
Kierownik Ref. RGGiP Pan A. Lewartowski - powiedział: „myślę, że dobrze zrozumiałem, o którą działkę chodzi, rzeczywiście mała działka stanowiąca własność prywatną. na tą chwilę nie jestem w stanie określić, kto jest właścicielem tej działki już pominąwszy ustawę o ochronie danych osobowych. Działka ta została objęta planem poligonu i w planie jest oznaczona symbolem 2K, czyli rezerwa pod budowę przepompowni ścieków. Nie prowadzimy, żadnej procedury do nabycia tej działki, ale wtedy, kiedy ta działka będzie potrzebna na budowę przepompowni, będziemy się starali o nabycie tego gruntu, ale wtedy kiedy będziemy pewni, że jest nam potrzebna na budowę przepompowni. To tyle co wiem na dzień dzisiejszy.

Sekretarz Gminy - odnosząc się do wypowiedzi kierowanych pod jego adresem stwierdził: „proszę państwa ja do tych głosów muszę się odnieść, bo oprócz tego że jestem urzędnikiem obowiązuje mnie pewna kultura, normalność wobec petentów, to jestem człowiekiem. Nie ulega wątpliwości, że na co dzień pracujemy nad tym, żeby ta obsługa była coraz lepsza, zawsze są jakieś incydenty i myślę, że nie ma urzędu na świecie w najlepszych ustrojach, żeby tego nie było. Zawsze są dwie strony ja nie rozumiem jak można traktować za obrazę kogoś, jeżeli jest normalna polemika jak słusznie powiedziała moja była wychowanka obecnie radna, że nie musimy się kochać, ale polemizować my chyba możemy. To, że ktoś jest radnym to nie znaczy, że odbiera mi głos jako urzędnikowi. Ja ze wszystkimi radnymi staram się współpracować i myślę, że z większością mi się dobrze współpracuje. Natomiast niestety  różne pozamerytorycznych aspektów  powoduj, że z niektórymi nie zawsze. Jakie, to ja wiem nie chcę tego upubliczniać. Jak ja jestem oceniany przez niektórych, nie na forum  publicznym, ale prywatnym ja doskonale jestem zorientowany, kim jestem i do kogo przyrównywany. Po pierwsze ja nie powiedziałem, i to jest właśnie protokół na to Panie Przewodniczący, że Morliny nic nie robią dla Ostródy, nasza polemika z P. Kondrusikiem dotyczyła kwestii oszczędności. I pan Kondrusik zareagował. Ja nie obraziłem, nie używałem żadnych niestosownych słów, myśmy rozmawiali. Ja reprezentując Wójta na komisji chyba jestem upoważniony do wyrażania opinii, mam przytakiwać i stwierdzać, że tak jest. No nie wiem. Natomiast Pani radna, kiedy ja Panią źle przyjąłem, albo czym uraziłem, bo ja nie przypominam sobie żadnej takiej sytuacji. Jeżeli ktoś dzisiaj, urzędnik źle Panią przyjął, to ja będę z nim rozmawiał. Uwierzcie mi Państwo, że my staramy się już w zarodku to dusić. Dziękuję i przepraszam.

Radny A. Kondrusik powiedział : nie chciał, aby ta sytuacja dzisiaj tutaj wyszła, wyszła jakoś przypadkowo. Większość radnych była na tym spotkaniu, pozostawiam im własnej ocenie w jakiej  się ono odbyło. Ja z tego nie robiłem żadnej afery. Dziękuję”.

Przewodniczący Rady powiedział, że są to sygnały, które wszyscy powinni sobie wziąć do serca, ponieważ przyjemniej jest pracować w dobrej kulturze. Czasami trzeba umieć wysłuchać nie zawsze racjonalne, najlepsze zdania. Urzędnik musi wysłuchać, ale nie zawsze wszystko co myśli może powiedzieć.
Na zakończenie Pan Przewodniczący poprosił o pozostanie sołtysów, ponieważ Pani M. Siniakiewicz Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawi informacje  na temat „Bezpieczne Lato 2008”.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady  podziękował radnym za udział w sesji.
Następnie  w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 11.30 zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Ostróda. 

Na tym protokół zakończono.
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