
PROTOKÓŁ Nr II/2010 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 29 grudnia 2010r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.10, zakończono o godz. 12.10. 
Podjęto uchwały od Nr II/7/2010 do Nr II/15/2010. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Wanda Łaszkowska otworzyła II sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników starostwa i przybyłych gości 
oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Bogusława Fijasa. 
 
Następnie poinformowała, że Zarząd Powiatu wnioskuje o zmianę porządku obrad 
poprzez zdjęcie punktu nr 4 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 i ustalenia 
planu finansowego tych wydatków. 
Wniosek Zarządu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk wyjaśniła, że ustalenie wykazu wydatków 
niewygasających należy do kompetencji Rady i co roku Rada taką uchwałę 
podejmuje. Zarząd planował przedstawić Radzie projekt tej uchwały na dzisiejszej 
sesji, jednak nie udało się ustalić kwot niektórych zadań proponowanych w wykazie. 
Do zaproszeń na sesję zwoływaną na dzień 31 grudnia br. dołączony jest projekt 
uchwały bez niektórych kwot, ponieważ będą one ustalone dopiero 31 grudnia.  
Od stycznia br. zmieniły się zapisy ustawy o finansach publicznych, w której 
wprowadzono obowiązek ustalania wydatków niewygasających w taki sposób, że 
Rada może podjąć uchwałę, ustalić wydatek i jego kwotę na przyszły rok pod 
warunkiem, że jest podpisana umowa lub jest znany wynik przetargu. Termin 
wykorzystania wydatków też się zmienił i może być do 30 czerwca, a nie przez cały 
rok, jak było poprzednio. Wczoraj było otwarcie ofert, a na następne dwa zadania 
przetarg odbędzie się dopiero 31 grudnia rano. Stało się tak dlatego, że część zadań 
wymienionych w wykazie, to jest konsekwencja awarii, które wystąpiły pod koniec 
roku (listopad, grudzień). Na część zadań bardzo późno rozstrzygnięto przetargi  
i realizacja będzie możliwa w przyszłym roku. Zarząd był zmuszony wnioskować  
o przełożenie tego punktu na 31 grudnia, żeby skutecznie można było uchwalić te 
wydatki i realizować je w przyszłym roku. 
 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wniosku o zdjęcie tego punktu  
z porządku obrad. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada, 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”, 
wyraziła zgodę na zmianę porządku obrad. 
Dotychczasowe punkty od nr 5 do nr 14 otrzymują numerację od 4 do 13. 
 
Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który po zmianie brzmiał następująco: 
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1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Wstąpienie kandydata w miejsce wygasłego mandatu, w tym podjęcie 

uchwały. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości mienia Powiatu Ostródzkiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania 

darowizny. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2010 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podróży służbowych 
radnych. 

8. Powołanie Komisji rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały. 
9. Ustalenie składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, w tym 

podjęcie uchwały. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego. 
11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
13. Sprawy różne. 

 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
 Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
 
Radny Edmund Winnicki proponował, aby na stołach, przy których siedzą radni, 
znalazły się mikrofony, ponieważ radni muszą z każdą wypowiedzią podchodzić do 
mównicy. Sala obrad jest bardzo mała i są trudności w przeciskaniu się do tej 
mównicy. 
 
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było wstąpienie kandydata w miejsce 
wygasłego mandatu, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia 
mandatu radnego Aleksandra Gawryluka, Komisarz Wyborczy w Elblągu wskazał 
pana Tadeusza Łopatę, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów w okręgu 
wyborczym Nr 5 z listy Nr 11 oznaczonej nazwą KWW „ZGODA I ROZWÓJ”. 
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Powiedziała, że stosownie do postanowień art.20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa 
ślubowanie. Zgodnie ze Statutem Powiatu Ostródzkiego, ślubowanie odbywa się  
w ten sposób, że po odczytaniu roty, radny wypowiada słowo „ślubuję”, a następnie 
potwierdza złożenie ślubowania własnoręcznym podpisem pod tekstem roty. 
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Następnie Przewodnicząca poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała rotę 
ślubowania: 
„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”. 
 
Radny Tadeusz Łopata powiedział: „ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” 
Karta z tekstem roty i podpisem radnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła treść projektu uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego 
mandatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2010 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przedstawiła następujące propozycje zmian w 
budżecie powiatu, zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w dniach 15 i 28 grudnia br.: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy 0,6 na 
wyposażenie (89 780 zł) i na odprawy (67 803 zł) – 157 583 zł, 
- zwiększenie w starostwie dot. rozliczenia programu Uczenie się przez całe życie – 
13 928 zł, 
- zwiększenie w starostwie dot. rozliczenia programu Mobilni na europejskim rynku 
pracy – 37 601 zł, 
- zwiększenie w starostwie z tytułu dotacji z Gminy Miejskiej Ostróda na zakup 
sprzętu do szpitala w Ostródzie – 10 000 zł, 
- zwiększenie w starostwie z tytułu zwiększenia dotacji z innych powiatów na rodziny 
zastępcze – 14 579 zł, 
- zwiększenie w starostwie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 24 220 zł, 
- zwiększenie w starostwie dochodów własnych do wykonania – 71 667 zł, 
- zwiększenie w ZSR w Ostródzie dochodów własnych do wykonania – 4 574 zł, 
- zwiększenie w ZSL w Morągu dochodów własnych do wykonania – 15 804 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Staszica w Ostródzie dochodów własnych do wykonania – 
23 400 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie z tytułu wpłat z gmin za naukę zawodu – 30 700 
zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie dochodów własnych do wykonania – 46 800 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie dochodów własnych do wykonania – 60 000 
zł, 



 4 

- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie dochodów własnych do wykonania – 
104 612 zł, 
- zmniejszenie w starostwie dot. korekty paragrafu – 30 700 zł, 
- zmniejszenie w ZSL w Morągu dochodów własnych do wykonania – 3 863 zł, 
2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w ZSR w Ostródzie z tytułu zwiększenia dochodów własnych do 
wykonania – 4 574 zł, 
- zwiększenie w ZSL w Morągu z tytułu zwiększenia dochodów własnych do 
wykonania – 11 941 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Staszica w Ostródzie z tytułu zwiększenia dochodów 
własnych do wykonania – 23 400 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie z tytułu zwiększenia dochodów własnych do 
wykonania – 12 300 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie na zadanie inwestycyjne (modernizacja instalacji 
elektrycznej wraz z zabezpieczeniem p.poż.) – 65 200 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie na zakup sprzętu rolniczego – 22 500 zł i na 
zakup paliwa – 37 500 zł, 
- zwiększenie w starostwie: na zakup energii (Szosa Elbląska) – 5 000 zł, na zakup 
usług dot. rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi – 10 000 zł, na zakup energii – 
20 000 zł, na zakup usług w związku ze wzrostem opłaty komunikacyjnej – 50 000 zł, 
na zwrot abonamentów telefonicznych dla związków zawodowych w oświacie (układ 
zbiorowy) – 2 000 zł, na zakup sprzętu do szpitala w Ostródzie – 10 500 zł, na zakup 
pieca dla SOSW w Szymanowie – 55 000 zł, na usunięcie awarii co w ZSZiO w 
Morągu – 75 000 zł, na usunięcie awarii co w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 120 000 
zł, na wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu przeznaczenia 
pomieszczeń w budynku internatu ZSZiO w Morągu – 30 000 zł, na modernizację 
instalacji p.poż. w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 54 000 zł, na dotacje dla powiatów za 
utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 75 451 zł, na dotacje 
dla powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 65 997 zł, na zakup 
usług – 20 000 zł, na remont wejścia w PPP w Ostródzie – 22 800 zł,  
- zmniejszenie w starostwie: dot. korekty zadania (budowa zewnętrznych klatek 
schodowych w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 172 795 zł, na remont dachu w ZSL w 
Morągu po przetargu – 25 000 zł, na dotację dla DD w Morągu – 41 760 zł, na 
dotację dla DD w Szymonowie – 2 969 zł, korekta wydatków – 29 780 zł, 
- zmniejszenie w PCPR (korekta) – 13 000 zł i na rodziny zastępcze  - 30 000 zł, 
3/ korekta inwestycji: 
- zwiększenie na zakup kotła co dla SOSW w Szymanowie – 55 000 zł, 
- zwiększenie na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zmiany przeznaczenia 
pomieszczeń w internacie ZSZiO w Morągu – 30 000 zł, 
- zwiększenie na modernizację instalacji elektrycznej i p.poż. w SOSW w Ostródzie – 
165 200 zł, 
- zwiększenie na zakup sprzętu rolniczego dla SOSW w Szymanowie – 22 500 zł, 
- zwiększenie na zakup samochodu dla ZDP w Ostródzie (obwód drogowy nr 1) – 
65 000 zł, 
- zwiększenie na zakup sprzętu dla PZOZ w Ostródzie SA – 10 500 zł, 
- zwiększenie na modernizację instalacji p.poż. w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 
54 000 zł, 
- zwiększenie na zakup miksera spiralnego do SOSW w Ostródzie – 7 900 zł, 
- zwiększenie na wykonanie dokumentacji na budowę basenu w SOSW w 
Szymanowie – 80 001 zł, 
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- zwiększenie na zakup kotła gazowego do kuchni w internacie ZSZ im. Petöfi w 
Ostródzie – 9 114 zł, 
- zmniejszenie na budowę zewnętrznych klatek schodowych w ZSZ im. Petöfi w 
Ostródzie – 172 795 zł, 
- zmniejszenie na zakup wanny motylkowej – 204 zł, 
- zmniejszenie na zakup sauny – 1 600 zł, 
- zmniejszenie na przebudowę drogi powiatowej Liksajny-Tarda-Ruś w miejscowości 
Winiec – 46 858 zł, 
- zmniejszenie na zakup samochodu dla ZDP w Ostródzie – 2 900 zł, 
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: 
ZDP – 126 652 zł, Starostwo –188 807 zł, LO w Ostródzie – 11149 zł, ZSR w 
Ostródzie – 21 000 zł, ZSZ im. Staszica w Ostródzie – zw. 56 648 zł, zm. 848 zł, ZSZ 
im. Petöfi w Ostródzie – zw. 23 480 zł, zm. 63 000 zł, SOSW w Miłakowie – zw. 
18 350 zł, zw. 34 638 zł, SOSW w Ostródzie –201 839 zł, SOSW w Szymanowie –
34 676 zł,  Urząd Pracy – 8 330 zł, ZSZiO w Morągu – 17 026 zł, Nadzór Budowlany 
– 701 zł, ZS w Saminie – 3 228 zł, PCPR – 1010 zł. 
 
Uwag do proponowanych zmian nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca przedstawiła treść projektu uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości mienia Powiatu Ostródzkiego było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Naczelnik Wydziału Geodezji Józef Butkiewicz powiedział, że zgodnie  
z obowiązującymi obecnie przepisami, zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
najmu lub użyczenia, wyraża Rada. O kontynuację dzierżawy oraz najmu 
nieruchomości wystąpili dotychczasowi dzierżawcy, ponieważ zawarte z nimi umowy 
wygasają z dniem 31 grudnia br. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że w projekcie uchwały w § 3 nie ma 
wszystkich dat. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że daty są już uzupełnione i przedstawiła treść § 3 
w brzmieniu: 
„§ 3. Zawarcie umów nastąpi na czas określony: 
1) nieruchomości wymienionych w § 1 pkt. 1-13 niniejszej uchwały nastąpi na okres 
od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2015 roku . 
2) nieruchomości wymienionej w § 1 pkt. 14 na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku 
do dnia  31 grudnia 2012 roku. 
3) nieruchomości wymienionej w § 2 na okres  od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 
grudnia  2015 roku.” 
Następnie zgłosiła wniosek o nieodczytywanie w tej kadencji treści uchwał, jeśli nie 
ma w nich zmian w stosunku do tych, które radni otrzymali wraz z porządkiem obrad. 
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Powiedziała, że będzie wnioskowała o uwzględnienie tego zapisu w Statucie 
Powiatu. Przewodnicząca stwierdziła, że nie ma zapisu o obowiązku odczytywania 
uchwał, jest to zwyczaj przyjęty w tej Radzie, w innych samorządach tego się nie 
praktykuje.  
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że w ustawie o samorządzie 
powiatowym ani w Statucie Powiatu Ostródzkiego nie ma regulacji dotyczących 
odczytywania treści uchwał. Taki zwyczaj został przyjęty w Radzie, a do zwyczaju nie 
ma podstawy prawnej. Jeżeli Rada zdecyduje, że nie chce odczytywania, to uchwały 
będą przyjmowane zgodnie z projektami przesłanymi w materiałach. 
 
Radny Tadeusz Łopata stwierdził, że każda uchwała musi być odczytana. 
 
Przewodnicząca powiedziała, że przed chwilą było wyjaśnienie radcy prawnego, że 
nie ma takiej podstawy prawnej dotyczącej obowiązku odczytywania uchwał. 
Następnie poddała pod głosowanie wniosek o nieodczytywanie treści uchwał w tej 
kadencji. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada, 11 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”, 
wyraziła zgodę na nieodczytywanie treści uchwał. 
 
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie za podjęciem uchwały w brzmieniu 
projektu. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
mienia Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 20 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny. 
 
Naczelnik Wydziału Geodezji Józef Butkiewicz poinformował, że w 2006 roku Powiat 
Ostródzki dokonał na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda darowizny nieruchomości przy 
ul. Garnizonowej 14A w Ostródzie, z przeznaczeniem na adaptację istniejącego 
budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi. 
Zgodnie z zapisem aktu notarialnego, w przypadku niewykorzystania nieruchomości 
na cel, na który dokonano darowizny, może być ona odwołana. Burmistrza Miasta 
Ostródy wystąpił z pismem, w którym poinformował, że gmina rezygnuje z adaptacji 
tego budynku na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i w związku z tym prosi  
o zajęcie stanowiska, czy w przypadku przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości 
do sprzedaży, darowizna zostanie odwołana. Zarząd, mając na uwadze lokalizację 
nieruchomości, stan techniczny budynku, a także fakt wpisania nieruchomości do 
rejestru zabytków, proponuje odstąpienie od odwołania darowizny. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Grzegorz Socha powiedział, że miasto nie zaadaptowało tego budynku 
zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ po wykonaniu dokumentacji na adaptację na 
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lokale socjalne nie uzyskano zgody na wykonanie przyłącza gazowego. Zarząd Dróg 
Powiatowych najpierw dał takie warunki, które nie zostały zaakceptowane przez 
gazownię w Olsztynie. Po uchyleniu tej decyzji przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Elblągu ponownie gazownia zwróciła się o uzgodnienie tego 
przyłącza. ZDP odmówił zgody na wykonanie tego przyłącza w pasie drogowym. 
Również Stowarzyszenie Sasinia w połowie 2009 roku zgłosiło wniosek i rozpoczęła 
się procedura Wojewódzkiego konserwatora zabytków o wprowadzenie tego obiektu 
na listę obiektów zabytkowych, co zostało zakończone w roku bieżącym.  
To zdecydowanie zmieniło warunki realizacji, ponieważ warunki konserwatora 
zabytków uniemożliwiły wykonanie tej adaptacji w takiej cenie, która byłaby 
akceptowana i umożliwiała pozyskanie dofinansowania na ten cel. Radny wyraził 
podziękowanie Zarządowi Powiatu za odstąpienie od odwołania darowizny. 
 
Wobec braku zgłoszeń Przewodnicząca zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie 
nad uchwałą w brzmieniu projektu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr II/10/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania 
darowizny, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 
realizację których w 2010 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło poinformował, 
że jak co roku jest potrzeba przesunięcia środków w ramach określonych zadań. 
Powiatowy Urząd Pracy poinformował o zmniejszeniu zapotrzebowania na zadania  
z zakresu rehabilitacji zawodowej  na łączną kwotę 16 919,13 zł, tj. 15 000 zł – zwrot 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz 1 919,13 zł – finansowanie kosztów 
szkolenia osób niepełnosprawnych. Również w wyniku niepełnego wykorzystania 
środków w części zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, do 
dyspozycji pozostaje łączna kwota 2 200,14 zł, tj. dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych – 1 961 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych – 229 zł oraz dofinansowanie do likwidacji barier 
architektonicznych, urbanistycznych, komunikowaniu się i technicznych – 9,47 zł. 
Wszystkie te środki w łącznej kwocie 19 119,27 zł proponuje się przeznaczyć na 
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym.  
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radna Bogusława Orzechowska poprosiła o powtórzenie kwot, ponieważ  
w załączniku do projektu uchwały nie wszystkie wartości są podane. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali nowy 
załącznik do tego projektu uchwały, który zawiera wszystkie przesunięcia 
proponowane przez dyrektora. Prosiła jednak o powtórzenie. 
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Dyrektor Tomasz Podsiadło powtórzył propozycję przesunięć. 
 
Dalszych zgłoszeń w dyskusji nie było. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w brzmieniu projektu. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2010 roku przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została 
podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podróży służbowych 
radnych było kolejnym punktem porządku obrad. 
Przewodnicząca poinformowała, że zmiana tej uchwały polega na wyznaczeniu 
wiceprzewodniczącego do podpisywania wyjazdów służbowych przewodniczącego 
Rady Powiatu. W miejsce dotychczasowego Stanisława Brzozowskiego zostaje 
wpisany Andrzej Waszczyszyn. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwał w brzmieniu projektu. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr II/12/2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podróży służbowych 
radnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca ogłosiła kilkuminutową przerwę w obradach. 
 
 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i powiedziała, że kolejnym 
punktem porządku obrad jest powołanie Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały. 
Zgodnie z art.16 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym, w skład Komisji 
Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Następnie 
poinformowała, że wpłynęły na jej ręce zgłoszenia o utworzeniu czterech klubów 
radnych: 

1) Dobry Powiat- przewodniczący: Cezary Pec, członkowie: Bogusław Fijas, 
Cezary Wawrzyński, Grzegorz Socha i Jan Kacprzyk;  

2) Porozumienie Morąskie – przewodniczący: Edmund Winnicki, członkowie: 
Renata Cołoś, Ewa Michałowska, Ewa Szczurowska, Tadeusz Łopata; 

3) Porozumienie Samorządowe – przewodnicząca: Irena Jara, członkowie: 
Grażyna Ostas, Bogusława Orzechowska, Zbigniew Połoniewicz, Stanisław 
Brzozowski, Andrzej Waszczyszyn, Mieczysław Piaścik; 

4) Platforma Obywatelska – przewodniczący: Jerzy Adamowicz, członkowie: 
Włodzimierz Brodiuk, Zygmunt Komar, Teresa Stasiulewicz, Wanda 
Łaszkowska, Bogdan Głowacz. 

Zgłoszenia klubów radnych stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca poprosiła kluby o zgłaszanie kandydatów do składu 
Komisji Rewizyjnej. 
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Radna Irena Jara zgłosiła na przewodniczącą radną Bogusławę Orzechowską  
i radną Grażynę Ostas na członka Komisji Rewizyjnej. 
Radne wyraziły zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Edmund Winnicki zgłosił na członka Komisji Rewizyjnej radnego Tadeusza 
Łopatę. 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Jerzy Adamowicz zgłosił na członka Komisji Rewizyjnej radną Teresę 
Stasiulewicz. 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Cezary Pec nawiązał do wcześniejszych wypowiedzi Starosty dotyczących 
współpracy z opozycją i stwierdził, że najlepszym dowodem na tę współpracę byłoby 
wybranie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego, który jest w klubie 
opozycyjnym. Następnie zgłosił na przewodniczącego komisji radnego Bogusława 
Fijasa. 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z tym, że radny Bogusław Fijas pełni na tej sesji obowiązki sekretarza 
obrad i jednocześnie kandyduje do składu Komisji Rewizyjnej, ustalono, że w tym 
głosowaniu głosy będzie liczył Wiceprzewodniczący Mieczysław Piaścik. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydatury radnej Bogusławy 
Orzechowskiej i radnego Bogusława Fijasa, którzy zostali zgłoszeni na 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Za kandydaturą radnej Bogusławy Orzechowskiej opowiedziało się 13 radnych. 
Za kandydaturą radnego Bogusława Fijasa opowiedziało się 9 radnych. 
W związku z powyższym, za składem Komisji Rewizyjnej w osobach: 
przewodnicząca Bogusława Orzechowska oraz członkowie: Bogusław Fijas, Tadeusz 
Łopata, Grażyna Ostas i Teresa Stasiulewicz, głosowało 21 radnych. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w proponowanym brzmieniu. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr II/13/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, został podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było ustalenie składu liczbowego  
i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska zgłosiła wniosek o ustalenie składu liczbowego 
komisji do 7 osób. Uzasadniła swój wniosek tym, że poprzednie komisje, które były 
tak liczebne nie dawały gwarancji prawidłowej pracy, było za dużo osób i trudno było 
utrzymać kworum na posiedzeniach. Poza tym, radni w rozmowie z Przewodniczącą 
decydowali się w większości na pracę w jednej komisji.  
 
Radny Bogdan Głowacz zapytał jak stanowi statut w tej sprawie. 
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Przewodnicząca odpowiedziała, że statut nie określa ilości osób w komisjach. 
Następnie zarządziła głosowanie w sprawie wniosku i poprosiła sekretarza obrad  
o liczenie głosów. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał, czy jest sens, aby sekretarz liczył głosy. Stwierdził, że 
Rada zaczyna funkcjonować dla określonego wąskiego kręgu radnych. Następnie 
radny oświadczył, że rezygnuje z funkcji sekretarza obrad na dzisiejszej sesji. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że z każdej funkcji można 
zrezygnować. Przewodnicząca powinna teraz ustalić kogo wyznacza na sekretarza, 
czy następną osobę z listy, czy innego radnego. 
 
Radny Cezary Wawrzyński złożył wniosek, aby komisje były jednoosobowe. 
 
Przewodnicząca wyznaczyła Wiceprzewodniczącego Mieczysława Piaścika na 
sekretarza podczas obecnej sesji. 
Następnie poddała pod głosowanie wniosek o ustalenie składu liczbowego komisji do 
7 osób. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada, 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”, 
wyraziła zgodę na ustalenie składu liczbowego komisji do 7 osób. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Cezarego 
Wawrzyńskiego o ustalenie, aby komisje były jednoosobowe. 
 
Radny Cezary Wawrzyński wycofał swój wniosek. 
 
Przewodnicząca stwierdziła, że w stosunku do poprzedniej kadencji nazwy komisji 
nie zmieniły się i są to cztery komisje: Budżetu i Gospodarki; Oświaty, Kultury  
i Sportu; Rolnictwa, Środowiska i Geodezji oraz Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia.  Poinformowała, że kontaktowała się ze wszystkimi radnymi, 
aby deklarowali swój udział w poszczególnych komisjach. Następnie Przewodnicząca 
przedstawiła składy komisji na podstawie wcześniejszych deklaracji radnych. 
1. Komisja Budżetu i Gospodarki:  2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 
1/ Włodzimierz Brodiuk        1/ Jerzy Adamowicz 
2/  Stanisław Brzozowski         2/ Renata Cołoś 
3/  Bogdan Głowacz         3/ Irena Jara 
4/  Zygmunt Komar          4/ Cezary Pec 
5/  Cezary Pec          5/ Mieczysław Piaścik 
6/  Grzegorz Socha         6/ Zbigniew Połoniewicz 
7/  Wanda Łaszkowska         7/ Cezary Wawrzyński 
3. Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji: 
1/  Stanisław Brzozowski 
2/  Jan Kacprzyk 
3/  Zygmunt Komar 
4/  Grażyna Ostas 
5/  Mieczysław Piaścik 
6/  Ewa Szczurowska 
7/  Edmund Winnicki 
4. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia: 
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1/ Bogusław Fijas 
2/  Irena Jara 
3/  Tadeusz Łopata 
4/  Ewa Michałowska 
5/  Bogusława Orzechowska 
6/  Teresa Stasiulewicz 
7/  Andrzej Waszczyszyn 
 
Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do przedstawionej propozycji. 
 
Radny Cezary Wawrzyński wyraził żal, że te propozycje nie zostały radnym 
przedstawione na piśmie, skoro Przewodnicząca rozmawiała ze wszystkimi radnymi. 
Stwierdził, że Przewodnicząca rozmawiając z radnymi nie informowała o zamiarze 
ograniczenia składów liczbowych komisji z 11 do 7 osób. Zdaniem radnego, najpierw 
powinno się ustalić ile i jakich komisji, a z tego liczba członków, natomiast tu jest 
odwrotnie. Następnie radny, jako ekonomista, złożył swój akces do pracy w Komisji 
Budżetu i Gospodarki, a nie do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Radny Bogusław Fijas zrezygnował z pracy w Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia i zgłosił swój udział do pracy w Komisji Budżetu i Gospodarki. 
Stwierdził, że w rozmowie z przewodniczącą podkreślał, iż najbardziej zależy mu 
właśnie na tej komisji. 
 
W związku z tym, że do Komisji Budżetu i Gospodarki zgłoszonych zostało 9 osób, 
Przewodnicząca stwierdziła, że o ostatecznym składzie osobowym komisji zdecyduje 
Rada podczas głosowania. W związku z tym, że również zgłosiła swój akces do tej 
komisji, to rezygnuje z niej na rzecz jednego z kandydatów. 
 
Radny Bogusław Fijas oświadczył, że rezygnuje z kandydowania do Komisji Budżetu 
i Gospodarki na rzecz radnego Wawrzyńskiego. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej i 
rezygnuje z komisji tematycznych. 
 
Więcej uwag do składów osobowych nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca przedstawiła składy osobowe komisji, z uwzględnieniem 
zgłaszanych zmian: 
1. Komisja Budżetu i Gospodarki:  2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 
1/ Włodzimierz Brodiuk        1/ Jerzy Adamowicz 
2/  Stanisław Brzozowski         2/ Renata Cołoś 
3/  Bogdan Głowacz         3/ Irena Jara 
4/  Zygmunt Komar          4/ Cezary Pec 
5/  Cezary Pec          5/ Mieczysław Piaścik 
6/  Grzegorz Socha         6/ Zbigniew Połoniewicz 
7/  Cezary Wawrzyński          
3. Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji: 
1/ Stanisław Brzozowski 
2 Jan Kacprzyk 
3 Zygmunt Komar 
4 Grażyna Ostas 
5 Mieczysław Piaścik 
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6 Ewa Szczurowska 
7 Edmund Winnicki 
4. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia: 
1/ Irena Jara 
2/  Tadeusz Łopata 
3/  Ewa Michałowska 
4/  Bogusława Orzechowska 
5/  Teresa Stasiulewicz 
6/  Andrzej Waszczyszyn 
 
Następnie poddała pod głosowanie uchwałę w proponowanym brzmieniu. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr II/14/2010 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych 
komisji Rady Powiatu, została podjęta 21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 
się” i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego było 
kolejnym punktem porządku obrad. 
Przewodnicząca poinformowała, że wynagrodzenie proponowane w projekcie 
uchwały nie zmieniło się w stosunku do tego, jakie otrzymywał Starosta dotychczas. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w brzmieniu określonym  
w projekcie. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr II/15/2010 w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego, została 
podjęta 12 głosami „za”, przy 9 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 
13 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Przewodnicząca stwierdziła, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach w dniu 
dzisiejszym 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Następnie otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że radni otrzymali sprawozdanie przed sesją  
w dniu dzisiejszym, co jest wielkim błędem, ponieważ nie było czasu na jego analizę. 
Radny złożył wniosek, aby sprawozdanie było przesyłane radnym z materiałami na 
sesję, a tylko z ostatniego posiedzenia Zarządu było dostarczane w dniu sesji. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
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 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie i powiedziała, że media donosiły 
o prawdopodobnych nieprawidłowościach w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prosiła Zarząd o przybliżenie tego tematu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poprosił o udzielenie głosu pani Skarbnik i panu 
Dyrektorowi PCPR, którzy od strony merytorycznej przedstawią temat. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że od trzech lat otrzymujemy 
dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ta dotacja jest 
przyznawana decyzją Wojewody. Pierwszą dotację otrzymaliśmy na urządzenie tego 
ośrodka, która została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem, czyli prace remontowe, 
wyposażenie. Ośrodek został utworzony na 20 miejsc. Dotacja jest przyznawana  
w drodze konkursu. Pierwszy konkurs na utworzenie tego ośrodka wygrał Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie, była to jedyna oferta. PKPS czynił starania 
w Ministerstwie o te środki na utworzenie ośrodka. Co roku na utrzymanie tego 
ośrodka Wojewoda przeznaczał  kwotę w wysokości 342 000 zł. Podobna kwota 
przyznawana była również na jeszcze dwa ośrodki w województwie: w Olsztynie i w 
Olecku. Jeśli chodzi o kontrolę i nadzór nad wykorzystaniem dotacji, powiat, z uwagi 
na to, że zlecał to zadanie do wykonania, miał prawo wglądu do dokumentów. 
Jednostka zobowiązana była składać nam kwartalne sprawozdania  
z wykorzystania dotacji i raz w roku była przeprowadzana kontrola finansowa 
polegająca na sprawdzeniu, czy dotacja została wykorzystana w całości, 
udokumentowana fakturami opisanymi prawidłowo i zapisanymi w księgach 
rachunkowych. Nadzór merytoryczny prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Kontrola finansowa sprowadzała się tylko do tego, ponieważ na 
prowadzenie tego typu działań nie ma określonych standardów i my nie mogliśmy 
sprawdzić, jaka kwota przysługuje na jednego uczestnika. W mediach zostały 
podane koszty utrzymania w zderzeniu z innymi ośrodkami, ale to wynika z tego, że 
akurat w ośrodku w Ostródzie przebywało mniej tych osób niż w innych ośrodkach. 
Wszystkie dotacje wpływające  z budżetu państwa powiat kontroluje. W powiecie  
w 2009 roku była kontrola Wojewody za 2008 rok (od 15 lipca do 31 sierpnia)  
w zakresie wykorzystania dotacji i wykonania dochodów budżetu państwa. 
Rozliczenie i sposób kontroli tej dotacji był sprawdzany przez zespół Wojewody. 
Wówczas komisja nie wniosła do nas uwag i kontrola była oceniona bardzo dobrze. 
Kontrola ośrodka była przeprowadzana od czerwca. My nie otrzymaliśmy protokołu z 
kontroli. Starosta na początku listopada otrzymał zawiadomienie od Wojewody o 
wynikach kontroli. Na własną prośbę Starosta rozmawiał z Wojewodą na temat 
wyników kontroli, a także dalszej możliwości utrzymania ośrodka. Dotacja nie została 
wstrzymana i jest dalej do końca roku wypłacana, czyli nie było zarzutu 
nieprawidłowego wykorzystania dotacji, natomiast Wojewoda nie przyznał środków 
na przyszły rok. Jest to równoznaczne z tym, że nie można było ogłosić konkursu  
i powierzyć prowadzenia tego ośrodka. Powiat prowadzi z własnych środków taki 
ośrodek Punkt Interwencji Kryzysowej w Szymonowie o małym zakresie. Wojewoda 
zdecydował, że takiego ośrodka w Ostródzie nie będzie,  tylko w Elblągu, gdzie ma 
być otworzony taki trzeci w województwie ośrodek wsparcia. Starosta proponował 
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ograniczyć działalność na mniejszą ilość osób, bo u nas tych osób maltretowanych 
mniej korzysta, niestety Wojewoda nie wyraził zgody na ograniczenie kwoty. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie i przypomniała radnym  
o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30 grudnia br. 
Przedstawiła również podziękowanie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin za 
udzieloną pomoc w wysokości 25 000 zł podczas powodzi, która miała miejsce w 
miesiącach maj i czerwiec 2010r. 
 
Wobec braku zgłoszeń, przewodnicząca zamknęła dyskusje w tym punkcie. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła II sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
Zaprosiła na sesję Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 31 grudnia br. na godz. 12.00. 
 

 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 

Wanda Łaszkowska 
 
Protokołowała  
Barbara Węglarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


