
PROTOKÓŁ  Nr II/2006 
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 14 grudnia 2006r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.15, zakończono o godz. 14.50. 
Podjęto uchwały od Nr II/8/2006 do Nr II/16/2006. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Bogdan Purzycki otworzył II Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie III kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radnego Ryszarda Boguckiego. 
 
Następnie poinformował, Ŝe na podstawie § 18 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowe 
punkty Nr 3 i Nr 4 w brzmieniu: „3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 
Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie i wyłączenia z Zespołu typów szkół 
kształcących w zawodach nierolniczych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 
realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.” 
Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy Przewodniczący otrzymał rezygnację z mandatu 
radnego Jarosława śyta. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe otrzymał i zamierzał w sprawach róŜnych 
poinformować o tym radnych. 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe w takim razie temat ten powinien znaleźć się w 
porządku dzisiejszych obrad. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe zgodnie z ustawą, Rada ma trzy miesiące na 
podjęcie takiej uchwały. Nie zostało to ujęte w porządku dzisiejszych obrad, 
poniewaŜ jest krótki okres do następnej sesji i Komisarz Wyborczy mógłby nie 
zdąŜyć wskazać następnej osoby w miejsce wygasłego mandatu. Przykładem było 
wskazanie osób w miejsce wygasłych mandatów Pana Brzezina i Pana Gawryluka,  
kiedy pisma wpłynęły dopiero po telefonicznej interwencji. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska wyjaśniła, Ŝe zgodnie z art. 184 ust. 1 
ordynacji wyborczej, Rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, 
podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata. 
 
Radny Cezary Pec zgłosił wniosek o rozszerzenie dzisiejszego porządku o nowy pkt 
Nr 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.” 
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Radny Jerzy Grubba stwierdził, Ŝe zgodnie z ustawą sesje Rady Powiatu powinny 
odbywać nie rzadziej niŜ raz na kwartał, więc w ciągu kwartału Komisarz zdąŜy 
wskazać następną osobę wstępującą w miejsce wygasłego mandatu. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał, jakie byłyby sankcje, gdyby Komisarz Wyborczy do 
następnej sesji nie wskazał następnego kandydata. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, Ŝe w ustawie nie ma 
określonych sankcji. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe składając wniosek o rozszerzenie porządku 
dzisiejszych obrad, radni chcą uniknąć składania wniosku o zwołanie sesji w trybie 
pilnym. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku Zarządu o rozszerzenie 
porządku obrad o nowe punkty Nr 3 i Nr 4. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się rozszerzeniem porządku obrad o nowe punkty 
Nr 3 i Nr 4 w brzmieniu: „3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu 
Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie i wyłączenia z Zespołu typów szkół 
kształcących w zawodach nierolniczych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 
realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.” 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Cezarego Peca  
o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały  
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.” 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada 8 głosami „za” , 11 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” nie 
wyraziła zgody na rozszerzenie porządku obrad o powyŜszy punkt. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 
W chwili glosowania na sali obecnych było 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 
19 radnych. 
Rada 15 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła 
następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Wstąpienie kandydatów w miejsce wygasłych mandatów, w tym podjęcie 

uchwały. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Agro-

Ekonomicznych w Dobrocinie i wyłączenia z Zespołu typów szkół kształcących 
w zawodach nierolniczych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizacje których przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych 

komisji Rady Powiatu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
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8. Określenie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podróŜy słuŜbowych radnych. 
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 

 i z realizacji uchwał Rady. 
11. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Sprawy róŜne. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół z I Sesji 
Rady Powiatu. 
 
 
 Wstąpienie kandydatów w miejsce wygasłych mandatów, w tym podjęcie 
uchwał, było drugim punktem porządku obrad. 
 
Radny Jerzy Grubba zapytał kiedy wpłynęły pisma, w których Komisarz Wyborczy 
wskazuje następnych kandydatów. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe 7 grudnia wpłynęły pisma. 
 
Radny Jerzy Grubba stwierdził, Ŝe zostało złamane prawo, poniewaŜ zgodnie  
z Kodeksem Pracy, naleŜy w ciągu 7 dni wyznaczyć wynagrodzenie za pracę, sesja, 
na której wybrano Starostę odbyła się 27 listopada, a dopiero w dniu dzisiejszym 
Rada będzie ustalała wynagrodzenie za pracę. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu 
radnego Pana Gustawa Marka Brzezina, Komisarz wskazał Panią Irenę Jara, która 
uzyskała największą liczbę głosów. Natomiast, w związku z wygaśnięciem mandatu 
Radnego Pana Aleksandra Gawryluka, Komisarz wskazał Pana Mieczysława 
Piaścika. 
Pisma Komisarza Wyborczego stanowią załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Stosowanie do postanowień art.20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. ] 
o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. 
Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania w 
brzmieniu: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec 
Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić 
wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej Powiatu i dobra 
obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 
 
Po odczytaniu roty ślubowania, radna Irena Jara i radny Mieczysław Piaścik 
wypowiedzieli słowo „ślubuję”. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie wstąpienia Pani Ireny 
Jara – kandydata w miejsce wygasłego mandatu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego 
mandatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
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Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie wstąpienia Pana 
Mieczysława Piaścika – kandydata w miejsce wygasłego mandatu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego 
mandatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
„W związku z tym, Ŝe mamy nowy skład naszej Rady – powiedział radny Cezary Pec 
– ponawiam wniosek o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 5 w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego”. Radny stwierdził, Ŝe 
chce uniknąć zwołania sesji w trybie pilnym. 
 
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. 
 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i zobowiązał się, Ŝe na następnej 
roboczej sesji będzie w porządku obrad punkt dotyczący wygaśnięcia mandatu 
radnego Jarosława śyty. Stwierdził, Ŝe jeŜeli ta propozycja nie zostanie przyjęta 
przez Radę, zarządzi głosowanie nad wnioskiem radnego Cezarego Peca. 
 
 
Następnie zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Cezarego Peca  
o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały  
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.” 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada 8 głosami „za” przy 13 głosach „przeciw” nie wyraziła zgody na rozszerzenie 
porządku obrad o powyŜszy punkt. 
 
Radny Bogusław Fijas przedstawił i złoŜył na ręce Przewodniczącego wniosek  
o zwołanie sesji na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym  
z następującym porządkiem obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie i wyłączenia  
z Zespołu typów szkól kształcących w zawodach nierolniczych. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu BoŜena Janowicz poinformowała,  
Ŝe w piątek (8 grudnia br.) wspólnie z Wicestarosta i dyrektorem ZSAE uczestniczyła 
w spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat 
przejęcia szkól rolniczych. Na dzień dzisiejszy mamy informację, Ŝe 10 szkół zwarło  
z Ministerstwem porozumienie, a następne 33 szkoły czekają w kolejce do przejęcia 
przez Ministerstwo. Warunkiem jest kwestia wyłączenia szkół kształcących  
w zawodach nierolniczych. Po konsultacjach z prawnikami stwierdzono, Ŝe 
Ministerstwo nie moŜe przejąć szkół do czasu przekształcenia ich w szkoły 
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kształcące w jednym zawodzie. W perspektywie planowane jest przejęcie szkół 
kształcących w zawodach równieŜ nierolniczych. Powiedziała, Ŝe jest szansa 
przejęcia ZSAE, jeśli Rada podejmie uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu  
i wyłączenia typów szkół kształcących w zawodach nierolniczych. Naczelnik 
poinformowała, Ŝe w całym województwie Warmińsko-Mazurskim, we wszystkich 
powiatach przeprowadzano przekształcenia. Nie moŜna wyłączyć tylko jednego 
zawodu ze szkoły.  
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Agro-
Ekonomicznych w Dobrocinie i wyłączenia z Zespołu typów szkół kształcących  
w zawodach nierolniczych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do 
protokołu. 
 
 
 Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 
realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło poinformował, 
Ŝe środki przyznawane są przez PFRON na dany rok. Nie podlegają one planowaniu, 
dlatego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą na przyszły rok.  
W październiku br. PFRON przeznaczył dodatkowo  300 000 zł. Rada decyduje o 
ilości środków przeznaczonych na poszczególne zadania. Obecnie proponuje się 
zmniejszenie środków na: 

- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych o kwotę 4 417,09 zł ze względu na rezygnację 
wnioskodawców z przeprowadzenia części imprez oraz niepełnego 
wykorzystania przyznanego dofinansowania, 

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych o kwotę 2 421,62 zł ze względu 
na rezygnację wnioskodawców z turnusów, 

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych,  
w komunikowaniu się i technicznych o kwotę 13 161,29 zł. 

PowyŜsze środki proponuje się przesunąć na poŜyczkę dla osoby niepełnosprawnej 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr II/11/2006 w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta przy 
21 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk przedstawiła następujące propozycje zmian  
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w budŜecie, zatwierdzone przez Zarząd Powiatu: 
 
1/ zmiany w planie dochodów: 

- zwiększenie z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy 0,6% -  
356 423 zł, 

- zwiększenie z tytułu dotacji na stypendia – 29 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na wydatki bieŜące w Domu Dziecka 

w Morągu – 20 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na standaryzację Domu Pomocy 

Społecznej w Molzie – 25 000 zł, 
- zwiększenie w ZDP planu do wykonania – 7 560 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu SOSW w Ostródzie – 11 072 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu SOSW w Szymanowie – 25 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu LO w Ostródzie – 8 750 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu ZSAE w Dobrocinie – 4 553 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu ZSR w Ostródzie – 18 794 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu Bursy Szkolnej w Ostródzie – 15 126 zł, 
- zwiększenie dot. korekty stypendiów dla uczniów – 355 843 zł, 
- zmniejszenie w porównaniu do planu w ZDP – 7 560 zł, 
- zmniejszenie dot. programu EDUKACJA 2006 – 69 328 zł, 

2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na wydatki bieŜące w Domu Dziecka 

w Morągu(w tym udział własny 20 000 zł) – 40 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji w Domu dla Dzieci w Szymonowie – 

28 055 zł, 
- zwiększenie w związku ze wzrostem dotacji w DPS w Molzie – 25 000 zł, 
- zwiększenie  z tytułu wpłat LO w Ostródzie do budŜetu dodatkowych 

dochodów – 8 750 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat ZSAE w Dobrocinie do budŜetu dodatkowych 

dochodów – 4 553 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat ZSR w Ostródzie do budŜetu dodatkowych 

dochodów – 18 794 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat SOSW w Ostródzie do budŜetu dodatkowych 

dochodów – 11 072 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat SOSW w Szymanowie do budŜetu dodatkowych 

dochodów – 25 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat Bursy Szkolnej do budŜetu  oraz środki z subwencji 

– 23 126 zł, 
- zakup wyposaŜenia zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową: ZSZiO  

w Morągu – 141 000 zł, ZSL w Morągu – 15 000 zł, ZSZ im. Petöfi – 15 000 zł, 
 ZS w Saminie – 6 000 zł, ZSZ im Staszica – 7 000 zł, SOSW w Szymanowie 
 – 20 575 zł (ogółem 204 575 zł), 

- realizacja programów: „Jestem przedsiębiorcą” i „Kim być? Moja droga do 
przyszłości zawodowej” przez ZS w Saminie – 9 000 zł, 

- realizacja zajęć dotyczących rozwijanie umiejętności pływania w szkołach: LO 
w Ostródzie, ZSZ im. Petöfi, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Staszica, ZSZiO  
w Morągu, ZSL w Morągu, ZS w Saminie, ZSAE w Dobrocinie, SOSW  
w Ostródzie, SOSW w Miłakowie, SOSW w Szymanowie – 40 000 zł, 

- zwiększenie dotyczące korekty programu EDUKACJA 2006 w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych – 89 546 zł, 
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- zwiększenie dot. korekty stypendiów dla uczniów – 355 843 zł, 
- zwiększenie na utrzymanie zimowe dróg – 200 000 zł, 
- zmniejszenie w Starostwie z tytułu oszczędności z przeznaczeniem na zakup 

laptopów – 7 500 zł, 
- zmniejszenie z przeznaczeniem na zakup oprogramowania wraz z licencja do 

ZDP – 6 100 zł, 
3/ korekta inwestycji: 

- zakup sprzętu komputerowego – 7 500 zł, 
- zakup samochodu dla ZDP w Ostródzie – 53 090 zł, 
- zakup oprogramowania wraz z licencją dla ZDP – 6 100 zł, 
- zwiększenie dot. korekty programu EDUKACJA 2006 – 8 205 zł, 
- zwiększenie dot. korekty § 6050 – 576 737 zł, 
- zmniejszenie dot. przebudowy ulicy Aleja Wojska Polskiego w Morągu –  

53 090 zł, 
- zmniejszenie dot. korekty programu EDUKACJA w SOSW w Miłakowie (zakup 

wyposaŜenia) – 91 898 zł, 
- zmniejszenie dot. korekty programu EDUKACJA w SOSW w Szymanowie 

(zakup wyposaŜenia) – 952 zł, 
- zmniejszenie dot. korekty programu EDUKACJA  w SOSW w Szymanowie 

(likwidacja barier) – 2 365 zł, 
- zmniejszenie dot. korekty programu EDUKACJA w SOSW w Szymanowie 

(zakup autobusu) – 5 349 zł, 
- zmniejszenie dot. korekty programu EDUKACJA w SOSW w Miłakowie 

(likwidacja barier) – 164 zł, 
- zmniejszenie dot. korekty programu EDUKACJA w SOSW w Ostródzie 

(budowa windy) – 3 040 zł, 
- zmniejszenie dot. korekty § 6060 – 576 737 zł, 

4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: 
Starostwo – 60 543 zł, SOSW w Ostródzie – 17 528 zł. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych 
komisji Rady Powiatu było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe do pracy w Komisji BudŜetu i Gospodarki zgłosiło 
akces więcej radnych niŜ 11, Rada będzie musiała w głosowaniu ustosunkować się 
do poszczególnych osób poprzez głosowanie nad poszczególnymi osobami. 
 
Radna Ewa Michałowska  poinformowała, Ŝe składa rezygnację z pracy w Komisji 
BudŜetu i Gospodarki. 
 
W związku z powyŜszym Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
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Uchwała Nr II/13/2006 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych 
komisji Rady Powiatu, została podjęta przy 21 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym 
się” i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
 
 Siódmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wpłynęły na jego ręce zgłoszenia o utworzeniu 
dwóch klubów radnych: 

1) Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, którego przewodniczącym jest Pan 
Ryszard Bogucki, 

2) Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe i PiS”, którego przewodniczącą 
jest Pani Irena Jara. 

Zgłoszenia klubów stanowią załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk zgłosił na przewodniczącego Komisji kandydaturę 
radnego Andrzeja Waszczyszyna. 
Radny Andrzej Waszczyszyn wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Jerzy Kruszewski zapytał, ile razy w roku bieŜącym zbierała się Komisja 
Rewizyjna II kadencji Rady, której przewodniczącym był równieŜ radny Andrzej 
Waszczyszyn. Zapytał równieŜ na ilu posiedzeniach obecny był radny. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn odpowiedział, Ŝe Komisja zbierała się zgodnie  
z planem i we wszystkich posiedzeniach radny brał udział, poniewaŜ był jej 
przewodniczącym. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe w poprzedniej kadencji była taka tradycja, Ŝe 
przewodniczący Komisji Rewizyjny był z opcji opozycyjnej. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn odpowiedział, Ŝe na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej sygnowany został przez Klub rządzący w Radzie, tzn. jak Pan Lipski był 
Starostą.  
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Andrzeja 
Waszczyszyna na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada 20 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się opowiedziała się za 
kandydaturą. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn podziękował za zaufanie i obiecał z powierzonego 
obowiązku wywiązać się wzorowo. 
 
Przewodniczący prosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji. 
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Starosta Włodzimierz Brodiuk zgłosił na członków Komisji Rewizyjnej radną Panią 
Wandę Łaszkowską i radnego Pana Dariusza Bonisławskiego. 
Radna Wanda Łaszkowska i radny Dariusz Bonisławski wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska poinformowała, Ŝe w 2003 roku była zmiana 
Statutu Powiatu Ostródzkiego dotycząca składu Komisji Rewizyjnej, która mówi, Ŝe 
„Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej  
w liczbie od 2 do 4”. 
 
Przewodniczący zarządził glosowanie w sprawie kandydatur na dwóch członków 
Komisji Rewizyjnej. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
„Za” kandydaturą radnej Wandy Łaszkowskiej opowiedziało się 21 osób, 1 jedna 
osoba „wstrzymała się” od głosu. 
„Za” kandydaturą radnego Dariusza Bonisławskiego opowiedziało się 20 osób,  
2 osoby „wstrzymały się” od głosu. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze kandydatury na członków Komisji. 
Zgłoszeń nie było. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr II/14/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, została podjęta przy 
21 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec, po zapoznaniu się ze składami komisji stałych, stwierdził, ze 
radny Dariusz Bonisławski jest członkiem trzech komisji. 
 
Radny Dariusz Bonisławski, w związku członkostwem w Komisji Rewizyjnej, 
zrezygnował z pracy w Komisji BudŜetu i Gospodarki. 
 
Radny Cezary Pec zaproponował reasumpcje głosowania nad uchwałą w sprawie 
składów komisji stałych. Stwierdził, Ŝe skoro radny Dariusz Bonisławski rezygnuje z 
pracy w Komisji BudŜetu, to radna Ewa Michałowska, która wcześniej zrezygnowała 
ze względu na większą ilość niŜ 11 osób w tej Komisji, wejdzie z powrotem w jej 
skład. 
 
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, a radny Dariusz Bonisławski ponownie 
zgłosił swoją rezygnację z pracy w Komisji BudŜetu i Gospodarki. 
 
Radna Ewa Michałowska zgłosiła swój akces do pracy w Komisji BudŜetu  
i Gospodarki, w związku ze zwolnieniem się jednego miejsca w tej Komisji. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska wyjaśniła, Ŝe w tej sytuacji konieczna jest 
zmiana uchwały, którą wcześniej Rada podjęła. Proponowała podjęcie uchwały 
zmieniającej na następnej sesji. 
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Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe zgłoszenia do pracy w Komisji juŜ dokonano, 
poniewaŜ radna Ewa Michałowska zgłosiła swój akces. Radny Dariusz Bonisławski 
zrezygnował z pracy w tej Komisji, więc skład jest niewaŜny. 
 
Radna Marzenna Koziorowska stwierdziła, Ŝe na czas podejmowania uchwały, 
odzwierciedlała ten stan. 
 
Radna Wanda Łaszkowska złoŜyła wniosek o powrót do tej uchwały. 
 
Radca Marzenna Koziorowska odpowiedziała, Ŝe w Statucie jest zapis dotyczący 
reasumpcji głosowania, ale w przypadku wykrycia oczywistego błędu w uchwale. 
 
 
 Określenie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały 
było następnym punktem porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe w związku z pomyłką dotyczącą ilości lat staŜu 
pracy Starosty, proponuje się, aby § 1 projektu uchwały otrzymał brzmienie: 
„§ 1. Z dniem 28 listopada 2006r. ustala się Staroście Ostródzkiemu Włodzimierzowi 
Brodiukowi następujące wynagrodzenie miesięczne: 
- wynagrodzenie zasadnicze     4 700 zł 
- dodatek funkcyjny       1 780 zł 
- dodatek specjalny w wysokości 20%    1 296 zł 
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10%             470 zł „ 
Powiedział, Ŝe w ogólnej kwocie daje to o 10 zł niŜsze wynagrodzenie, niŜ 
poprzedniego Starosty. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe wynagrodzenie zasadnicze poprzedniego 
Starosty wynosiło 4 500 zł. Powiedział, Ŝe Rada nie ma wpływu na wysługę lat  
i dlatego, zdaniem radnego, wynagrodzenie zasadnicze obecnego Starosty nie 
powinno być wyŜsze niŜ 4 500 zł. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz powiedział, Ŝe zaproponowana kwota mieści się 
w widełkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe podwyŜszenie wynagrodzenia zasadniczego  
i pozostałych składników jest ewidentna rekompensatą mniejszej ilości lat staŜu 
pracy. 
 
Wicestarosta poinformował, Ŝe Burmistrz i Wójt  Ostródy mają wyŜsze 
wynagrodzenie niŜ proponowane Staroście Ostródzkiemu. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe nie zmienia to sytuacji, poniewaŜ Wójt Gminy 
Ostróda  i Burmistrz Ostródy pełnią swoje funkcje wiele lat, natomiast Rada Powiatu 
ocenia i przyznaje wynagrodzenie Staroście na wstępie. Radny stwierdził, Ŝe nie jest 
przeciwny podwyŜce wynagrodzenia, jak będą podwyŜki pracowników, ale w tej 
chwili Rada daje kredyt zaufania nowemu Staroście, więc niech da na poziomie 
poprzedniego Starosty, czyli 4 500 zł wynagrodzenia zasadniczego. Powiedział, Ŝe 
nie przybyło nowych zadań, Ŝeby zwiększać równieŜ dodatek funkcyjny. Ustawa  
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o samorządzie powiatowym nie zmieniła się, więc zadań Staroście nie przybyło. 
Radny stwierdził, ze poprzednia propozycja w projekcie uchwały wysłanej radnym  
i tak jest za wysoka. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz stwierdził, Ŝe Starosta ma duŜe doświadczenie  
w Radzie Miejskiej i to powinno być wzięte pod uwagę. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie wniosku 
dotyczącego nowego brzmienia § 1. 
W chwili głosowania na sali obecnych było22 radnych. 
„Za” nowym brzmieniem § 1 opowiedziało się 14 radnych, 4 osoby głosowały 
„przeciw” i 4 osoby „wstrzymały się” od głosu. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili glosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr II/15/2006 w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego, została 
podjęta przy 15 głosach „za”, 4 głosach „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował za ustalenie wynagrodzenia i stwierdził, 
Ŝe swoje 12 –letnie doświadczenie w Radzie Miejskiej przełoŜy na wyniki i 
działalność, która moŜe w tej Radzie zaistnieć. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie podróŜy 
słuŜbowych radnych. 
 
Uwag do projektu nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr II/16/2006 w sprawie podróŜy słuŜbowych radnych, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
 
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady było następnym punktem porządku obrad. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Radny Jerzy Grubba prosił o wyjaśnienie punktu dotyczącego zawarcia umowy na 
kwotę 10 000 zł z firmą PAJM-FILM Kazimierz OŜga z Ostródy na zrealizowanie  
6 filmów reklamowych o powiecie. Powiedział, Ŝe poprzednia Rada uwaŜała, Ŝe 
szkoda pieniędzy na filmy reklamowe. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe decyzję w tym temacie podjął Zarząd poprzedniej kadencji. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk wyjaśniła, Ŝe to zadanie zostało ujęte w planie 
wydatków promocji na ten rok. Prace trwały juŜ wcześniej, obecny Zarząd 
sfinalizował zadanie, czyli podpisał umowę z wykonawcą. Będzie to 14 płyt, które 
będzie moŜna skopiować 
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Radny Jerzy Grubba prosił o wyjaśnienie, dlaczego zostały zwiększone o 200 000 zł 
środki na utrzymanie zimowe dróg. 
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk wyjaśniła, Ŝe na zimowe utrzymanie dróg na początku 
roku była zapisana duŜo wyŜsza kwota. Poprzedni Zarząd część środków przesunął 
na nakładki i remonty bieŜące dróg. Jeśli pogoda będzie taka, jak dotychczas, to 
środki nie będą wykorzystane w całości i zostanie zmniejszony deficyt.  
Więcej pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
 
Radny Jerzy Grubba zapytał, czy 22 grudnia to będzie sesja, czy spotkanie 
opłatkowe. 
 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe sesja robocza odbędzie się 21 grudnia, w związku 
z wnioskiem o jej zwołanie, o godz. 12.00, natomiast o godz. 14.00 równieŜ  
21 grudnia odbędzie się spotkanie opłatkowe. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne. 
 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe zgodnie z art.25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym, radny ma obowiązek złoŜenia oświadczenia 
majątkowego (w dwóch egzemplarzach). Pierwsze oświadczenie radny jest 
obowiązany złoŜyć w terminie 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania. Do pierwszego 
oświadczenia majątkowego jest obowiązek dołączenia informacji dotyczącej 
prowadzenia przez małŜonka działalności gospodarczej na terenie Powiatu, zawarcia 
umów cywilnoprawnych z organami Powiatu oraz zatrudnienia w jednostce 
organizacyjnej Powiatu. 
Prawa i obowiązki dotyczące oświadczeń majątkowych i zaprzestania działalności 
gospodarczej zawarte są w art. 25 b-g ustawy o samorządzie powiatowym. 
Zgodnie z art.190 ust.1 pkt 1a i 2a ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, niezłoŜenie w terminach, określonych w odrębnych 
przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności 
gospodarczej prowadzonej przez małŜonka, oświadczenia  
o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małŜonka lub informacji  
o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności 
zarobkowych albo zmianie stanowiska małŜonka, niezaprzestanie prowadzenia 
działalności gospodarczej – powoduje wygaśnięcie mandatu radnego.  
Przepis ten obowiązuje od obecnej kadencji Rady. 
Przypomniał równieŜ o wypełnieniu ankiet i złoŜeniu w Biurze Rady  
w Starostwie pokój Nr 15, do pani Barbary Węglarz. 
 
Poinformował, Ŝe wpłynęło na jego ręce zrzeczenie się mandatu przez Pana 
Jarosława śytę, o czym była juŜ mowa w innym punkcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący zapytał, czy jest potrzeba organizowania szkolenia dla radnych. 
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Radny Stanisław Siwkowski prosił o organizacje następnych sesji w innym lokalu, 
poniewaŜ na tej sali jest bardzo zimno. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął II Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 


