
PROTOKÓŁ  Nr 3/2002 
z III Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 23 grudnia 2002r. 
 

 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 11.00, zakończono o godz. 12.15. 
Podjęto uchwały od Nr III/13/2002 do Nr III/19/2002. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 
 Przewodniczący Rady Cezary Wawrzyński otworzył III Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji, powitał radnych i pracowników Starostwa 
Powiatowego oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radnego Jerzego Grubbę. 
 
Następnie przewodniczący złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad  
o punkt: podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego. 
 
Sprawa zmiany podjętej wcześniej przez Radę uchwały o wynagrodzeniu 
Starosty, była już omawiana na posiedzeniach komisji. 
 
W chwili głosowania na sali było 21 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad o punkt  
w brzmieniu:podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty  
Ostródzkiego. 
 
Przewodniczący odczytał porządek posiedzenia w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie 

wygasających z upływem roku budżetowego 2002. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie podróży służbowych radnych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia 

środków specjalnych jednostki budżetowej – Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ostródzie. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda 
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. 

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady. 

10. Wnioski i zapytania. 
 
 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z II Sesji Rady 
Powiatu. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali było 21 radnych. 
Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

 
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego. 
Przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło od Pana Zdzisława 
Szramowskiego w sprawie zrzeczenia się mandatu z związku z przyjęciem 
stanowiska kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. 
Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego. 
W chwili głosowania na sali było obecnych  21 radnych. 
Uchwała Nr III/13/2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2002 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że zmiany zaproponowane  
w projekcie uchwały, były omawiane na wszystkich komisjach Rady. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr III/14/2002 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie 
wygasających z upływem roku budżetowego 2002, było następnym punktem 
porządku obrad. 
Projekt uchwały szczegółowo był omawiany na wszystkich komisjach Rady. 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr III/15/2002 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie 
wygasających z upływem roku budżetowego 2002, została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
 Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
podróży służbowych radnych. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr III/16/2002 w sprawie podróży służbowych radnych, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego było 
szóstym punktem porządku obrad. 
Przewodniczący odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – 
Mazurskiego, stwierdzające nieważność § 1 ust.2 uchwały Nr II/11/2002  Rady 
Powiatu w Ostródzie z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie wynagrodzenia 
Starosty Ostródzkiego. 
Kopia rozstrzygnięcia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania  
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, rozstrzygnięcie 
Wojewody może być zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
W rozporządzeniu zapisano, że dodatek specjalny, przyznawany przez organ 
stanowiący, może być przyznawany również wójtom, burmistrzom, starostom 
oraz marszałkom województw. 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło poinformowała, że nowy projekt uchwały 
został przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w znowelizowanym 
rozporządzeniu. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych, w tym Starosta, który 
nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr III/17/2002 w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego 
została podjęta przy 20 głosach „za” i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 Siódmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej utworzenia środków specjalnych jednostki 
budżetowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. 
Temat omawiany był szczegółowo na wszystkich komisjach Rady przed sesją. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
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Uchwała Nr III/18/2002 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia 
środków specjalnych jednostki budżetowej – Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
Nr 9 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda 
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej było następnym punktem 
porządku obrad. 
Przewodniczący przedstawił wniosek wypracowany na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 
19 grudnia br. 
Komisje wnioskują, aby Rada powierzyła prowadzenie zadań powiatowej 
biblioteki publicznej również Gminie Morąg. 
 
Starosta Cezary Pec powiedział, że trzeba się zdecydować, czy zadania 
biblioteki powiatowej należy powierzyć Ostródzie czy Morągowi. Dwóch 
bibliotek powiatowych nie może być. „Poza tym – stwierdził Starosta – kwota 
15 000 zł, jaką Powiat przekazuje Gminie Miejskiej na ten cel, jest bardzo niska 
kwotą. Nie wiadomo, czy biblioteka w Morągu zgodziłaby się na prowadzenie 
tych zadań za tak niską kwotę.” 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz powiedziała, że z dniem  
1 stycznia 2003r. powinno być zawarte porozumienie z Miastem na 
prowadzenie tych zadań. Kwota 15 000 zł zaplanowana w budżecie powiatu, 
jest kwotą niewspółmierną do zadań określonych w porozumieniu. Te środki nie 
mogą być przeznaczone na dwie biblioteki. 
 
Wiceprzewodniczący Jerzy Grubba stwierdził, że ustawa nakazuje utworzenie  
w powiecie przynajmniej jednej biblioteki i nie zabrania utworzenia więcej. 
„Chodzi o przybliżenie mieszkańcom północnej części powiatu biblioteki.” – 
powiedział radny - Koordynatorem mogłaby być jedna z bibliotek, natomiast 
zadania podzielone na dwie.” 
 
Przewodniczący stwierdził, że Zarząd powinien zobowiązać się do podjęcia 
rozmów w sprawie przekazania Morągowi prowadzenia zadań biblioteki 
powiatowej. 
 
Starosta zaproponował, aby Rada podjęła uchwałę o dwóch bibliotekach i przy 
opracowywaniu budżetu na 2003 rok, poszukać środków na bibliotekę  
w Morągu. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku 
wypracowanego na wspólnym posiedzeniu komisji. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem dotyczącym powierzenia 
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej również Gminie Morąg. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr III/19/2002 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda  
i Gminie Morąg prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie przedstawił Starosta Cezary Pec i stanowi ono załącznik Nr 11 do 
protokołu. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zwróciła się do Zarządu, żeby miał 
na względzie sprawy PKS w Ostródzie. Jest to duży zakład pracy i zatrudnia 
dużo ludzi z terenu powiatu. „Słyszałam, że inni przewoźnicy traktowani są 
lepiej niż PKS.” 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były wnioski i zapytania. 
 
Wiceprzewodnicząca Irena Jara zaproponowała, aby radni przeznaczyli ze 
swoich diet po 50 zł na paczki dla dzieci z Domu Dziecka w Szymonowie. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął III Sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji i przypomniał, że o godz. 12.30 
rozpocznie się spotkanie opłatkowe, na które zostali zaproszeni kierownicy 
jednostek organizacyjnych oraz inni goście z terenu Powiatu. 
 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 

 
 


