
PROTOKÓŁ Nr 2/2002 
z II Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 28 listopada 2002r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 13.30. 
Podjęto uchwały od Nr II/7/2002 do Nr II/12/2002. 
 
 W sesji uczestniczyło 20 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Cezary Wawrzyński otworzył II Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji, powitał radnych i zaproszonych gości oraz na 
podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radnego Stanisława Dużyńskiego. 
 
Przewodniczący zaproponował następującą zmianę kolejności punktów 
porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – 
jako punkt trzeci, a podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady – jako punkt czwarty. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za przedstawioną zmianą kolejności 
punktów porządku obrad. 
 
Radny Bogusław Fijas zgłosił wniosek dotyczący zniesienia z porządku obrad 
punktu 5, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 
rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk prosiła o uchwalenie proponowanych przez 
Zarząd zmian w budżecie, ponieważ w niektórych jednostkach jest konieczność 
zwiększenia budżetu na wynagrodzenia w miesiącu grudniu. 
 
Radny Bogusław Fijas poddał w wątpliwość odbycie Komisji Budżetu  
w przerwie sesji w celu zaopiniowania zmian w budżecie powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło odpowiedziała, że od strony formalnej nie 
ma błędu, jeśli pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie w przerwie sesji. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad, 
polegającej na wykreśleniu punktu Nr 5: podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2002 rok. 
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W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Radni głosowali następująco: „za” wykreśleniem opowiedziało 8 osób, 
„przeciw” – 11 osób, „wstrzymała się” od głosowania 1 osoba. 
Rada zdecydowała o pozostawieniu punktu 5 w porządku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady, w tym podjęcie uchwały. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 

komisji Rady. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 

stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”. 
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
9. Wnioski i zapytania. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z I sesji Rady 
Powiatu. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 20 radnych. 
Protokół został przyjęty przez Radę przy 19 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
 
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu był drugim punktem porządku 
obrad. 
Przewodniczący przypomniał, że Rada dokonuje wyboru zgodnie z art.14 ust.1 
ustawy o samorządzie powiatowym bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 
 
Zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna wyłoniona do przeprowadzenia 
wyborów była 3-osobowa. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 20 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za 3-osobowym składem Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zaproponowała, aby skład Komisji 
pozostał ten sam, co na I sesji Rady. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 20 radnych. 
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Rada jednogłośnie powołała Komisje Skrutacyjną w składzie: 
1/ Bogusław Fijas, 
2/ Andrzej Niewiadomski, 
3/ Zdzisław Szramowski. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
Radny Bogusław Fijas zgłosił kandydaturę radnej Pani Ireny Jara. 
Radna wyraziła zgodę. 
 
Rada jednogłośnie przyjęła następujące zasady głosowania przedstawione przez 
Sekretarz Powiatu Panią Grażynę Ciuryło: 
Głosując za wyborem stawia się „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK”. 
Głosując przeciwko wyborowi stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem 
„NIE”. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” 
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
 
Wobec powyższego przewodniczący ogłosił przerwę, a Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do przygotowywania kart do głosowania. 
 
Po przerwie przystąpiono do głosowania. 
Członek Komisji Skrutacyjnej wywoływał radnych w kolejności alfabetycznej, 
którzy podchodzili i wrzucali karty do urny, 
 
Po akcie głosowania przewodniczący ogłosił przerwę, a Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie przewodniczący Bogusław Fijas odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej z wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
Na wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono radną Panią Irenę Jara. 
Oddano kart do głosowania 20, głosów ważnych 19, nieważnych 1. 
Kandydatka otrzymała 18 głosów ważnych „TAK”. Większość bezwzględna 
wynosi 10. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na przewodniczącego Rady 
Powiatu w Ostródzie wybrana została Pani Irena Jara. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik 
Nr 2 do protokołu. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr II/7/2002 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
została podjęta przy 19 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi 
załącznik Nr 3 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły na jego ręce zgłoszenia dwóch 
klubów radnych: 1/ Koalicyjny Klub Radnych Lewicy Demokratycznej, 
          2/ Morąsko- Ostródzki Klub Radnych Prawicy. 
Zgłoszenia stanowią załącznik Nr 4 do protokołu. 
Po czym przewodniczący ogłosił przerwę. 
Po przerwie przewodniczący Koalicyjnego Klubu Radnych Lewicy 
Demokratycznej Jan Ślebioda zgłosił na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
radnego Alojzego Kurowskiego, natomiast na sekretarza – radną Ewę 
Szczurowską. 
Pan Cezary Pec zgłosił na członka Komisji Rewizyjnej radnego Jana Ślebiodę. 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zgłosiła na zastępcę 
przewodniczącego Komisji radnego Bogusława Fijasa, a na członka Komisji 
radnego Andrzeja Niewiadomskiego. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr II/8/2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta 
przy 19 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 5 do 
protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 
komisji Rady było następnym punktem porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że Zarząd wniósł poprawkę do projektu 
uchwały dotyczącą: 
1/ zmiany tytułu na: „w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego 
stałych komisji Rady Powiatu”, 
2/ §1 otrzymał brzmienie: „Stałe komisje Rady, z wyłączeniem komisji 
rewizyjnej, nie mogą liczyć więcej niż 11 osób.” 
W związku z tym, że do Komisji Budżetu i Gospodarki zgłosiła się większa 
liczba radnych niż 11, przewodniczący ogłosił przerwę na ustalenie między 
klubami składów osobowych komisji. 
 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego 
stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
Nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący ogłosił kolejną przerwę w obradach i zgodnie z § 44 ust.3 
Statutu Powiatu Ostródzkiego, zwołał pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu  
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i Gospodarki w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian w budżecie 
powiatu na 2002 rok. 
 
 Piątym punktem porządku obrad były zmiany w budżecie powiatu na 
2002 rok. 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przedstawiła następujące propozycje 
zmian: 

- zmiany w planie dochodów – zwiększenia – 1 375 197zł, zmniejszenia –
274 429 zł, 

- zmiany w planie wydatków –zwiększenia – 1 103 515 zł, zmniejszenia – 
2  747zł, przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami – 366 542zł 

Plan dochodów po zmianach – 58 819 657 zł, plan wydatkach po zmianach –  
71 619 657 zł., deficyt – 12 800 000 zł. 
Radny Jan Ślebioda przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany  
w budżecie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 20 radnych. 
Uchwała Nr II/10/2002 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok, 
została podjęta przy 13 glosach „za”, 2 głosach „przeciw”, 5 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego. 
Przewodniczący przedstawił propozycję wynagrodzenia Starosty. Przypomniał 
również wynagrodzenia poprzednich starostów. Łączna kwota wynagrodzenia 
wynosi 8 472 zł. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, że to jest duża kwota przy tak wysokim 
bezrobociu i biedzie w naszym powiecie. „Uważam, że każdy powinien 
głosować według swojego sumienia” – powiedział radny. 
 
Zdaniem radnej Krystyny Łątkowskiej – Tyszkiewicz, ta kwota jest 
odpowiednia przy takiej biedzie i takiej korupcji. 
 
Radny Czesław Najmowicz powiedział, że panowie starostwie powinni urlopy 
wykorzystać wcześniej i nie byłoby potrzeby wypłacania ekwiwalentów. 
Stwierdził, że nauczyciele prowadzą bardzo mało zajęć pozalekcyjnych  
(SKS-y), ponieważ Powiat przeznaczył tak mało środków finansowych na ten 
cel. 
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Starosta Cezary Pec przypomniał, że do oświaty Powiat dołożył w bieżącym 
roku 3 800 000 zł. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, co Starosta proponuje w zamian za takie 
wynagrodzenie. Zaproponował, aby Starosta przedstawił wizję rozwoju powiatu. 
„Nie kruszmy kopii o wynagrodzenie. Jeżeli deficyt będzie się zmniejszał, to 
wynagrodzenie Starosty może być nawet wyższe. „ – powiedział radny. 
 
Starosta Cezary Pec stwierdził, że będzie się starał, aby ten deficyt zmniejszać. 
Powiedział, że przy konstrukcji budżetu na 2003 rok wskaże kilka dróg, gdzie 
można poszukać oszczędności. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 19 radnych. W glosowaniu nie wziął 
udziału Starosta Cezary Pec. 
Uchwała Nr II/11/2002 w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego została 
podjęta przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 5 głosach „wstrzymujących 
się” i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia „Związek Powiatów 
Polskich”. 
Zmiana dotyczyła wyznaczenia Pana Cezarego Peca Starosty Ostródzkiego na 
delegata Powiatu Ostródzkiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr II//12/2002 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 
stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”, została podjęta przy 18 głosach 
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
było ósmym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie przedstawił Starosta Cezary Pec i stanowi ono załącznik Nr 10 do 
protokołu. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała, czy przewiduje się zmiany 
w Radzie Nadzorczej PZOZ w Ostródzie S.A. 
 
Starosta odpowiedział, że Pan Jan Nosewicz, w związku z objęciem funkcji 
burmistrza, złożył rezygnację z pełnionej funkcji przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 
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 Ostatnim punktem porządku obrad były wnioski i zapytania. 
Przewodniczący przypomniał radnym o składaniu oświadczeń o stanie 
majątkowym. 
Odczytał również zaproszenie Starostwa w Turku do wzięcia udziału w III 
Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Szachach, 
które rozpoczną się w sobotę 14 grudnia 2002r. w klubie „Barbórka” w Turku, 
ul. Uniejowska 9 o godz. 11.00. 
 
Następnie przewodniczący zwołał pierwsze posiedzenia następujących komisji 
Rady: 

- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 3 grudnia br.(wtorek), godz. 10.00, 
- Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego – 

6 grudnia br. (piątek), godz. 10.00, 
- Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji – 6 grudnia br. (piątek),  

godz. 12.00. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął II Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz   
 

 
 


