
PROTOKÓŁ  Nr 4/2003 
z IV Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 29 stycznia 2003r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.15, zakończono o godz. 13.20. 
Podjęto uchwały od Nr IV/20/03 do Nr IV/29/03 
 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Grubba, który został wyznaczony przez 
przewodniczącego Rady do prowadzenia obrad,  otworzył IV Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa  
i zaproszonych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy 
którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Wiceprzewodniczący powołał radnego Bogusława Fijasa. 
 
Następnie przedstawił pismo Prezesa Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Ostródzie S.A. dotyczące wycofania wniosku w sprawie wyrażenia zgody 
przez Radę Powiatu na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Stanisławem 
Dzwolakiem. 
Pismo i wniosek stanowią załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
W związku z wycofaniem powyższego wniosku wiceprzewodniczący 
zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu Nr 8 w brzmieniu: Podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy radnego. 
 
Radny Stanisław Dzwolak poinformował, że 23 stycznia br. Sąd uznał 
wypowiedzenie za nieskuteczne. 
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad 
punktu Nr8. 
W chwili głosowania na sali było 20 radnych. 
Rada 19 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” opowiedziała się za 
zdjęciem powyższego punktu z porządku obrad. 
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Wiceprzewodniczący Rady odczytał porządek obrad w brzmieniu: 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego 

mandatu. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych 

komisji Rady oraz ustalenia przedmiotu ich działania. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu 

liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu na 2003 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 

Powiatu na 2003 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady na 2003 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 

rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa  i Porządku. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Ostródzkiego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej  

w zakład budżetowy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda 

prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. 
13. Informacja na temat działalności Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 

„ATUT”. 
14. Informacja na temat nowych zasad składania oświadczeń o stanie 

majątkowym. 
15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

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

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z III Sesji 
Rady Powiatu. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali było 20 radnych. 
Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu. 
Wiceprzewodniczący odczytał pismo Komisarza Wyborczego, który 
stwierdza, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Zdzisława 



 3

Szramowskiego kandydatem z listy Nr 3 w okręgu Nr 5, jest Pan Mieczysław 
Piaścik. 
Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 

Wiceprzewodniczący poinformował, że stosownie do postanowień art.20 ust.1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, radny przed 
objęciem mandatu składa ślubowanie. 
Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał 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.” 
 
Pan Mieczysław Piaścik wypowiedział słowo „ślubuję”. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wstąpienia 
Pana Mieczysława Piaścika w miejsce wygasłego mandatu. 
W chwili głosowania na sali było 20 radnych. 
Uchwała Nr IV/20/03 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 zmieniającej 
uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz ustalenia przedmiotu 
ich działania. 
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było 21 radnych. 
Uchwała Nr IV/21/03 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych 
komisji Rady oraz ustalenia przedmiotu ich działania, została podjęta przy 20 
głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 5 do 
protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu 
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu było następnym 
punktem porządku obrad. 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Pan Piaścik zgłosił akces do pracy  
w Komisji Budżetu i Gospodarki oraz w Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji. 
Następnie odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
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Uchwała Nr IV/22/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu 
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2003 rok. 
Wiceprzewodniczący poinformował, że na wniosek Komisji Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji projekt planu kontroli został uszczegółowiony  
i dostarczony radnym. 
Następnie odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
Uchwała Nr IV/23/03 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2003 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 
do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 
Powiatu na 2003 rok było szóstym punktem porządku obrad. 
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
Uchwała Nr IV/24/03 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 
Powiatu na 2003 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do 
protokołu. 
 
 
 Siódmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok. 
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
Uchwała Nr IV/25/03 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 
2003 rok , została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 
rok było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie przedstawił Starosta Pan Cezary Pec i stanowi ono załącznik  
Nr 10 do protokołu. 
 
 
 Po przerwie Wiceprzewodniczący wznowił obrady i poinformował, że 
dziewiątym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie 
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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Poprosił przewodniczących klubów o zgłoszenie kandydatów do składu 
Komisji. 
Radny Pan Jan Ślebioda – przewodniczący Klubu Radnych SLD-UP zgłosił 
radnego Mieczysława Piaścika do składu Komisji. 
 
 
Radny Pan Bogusław Fijas – przewodniczący Klub Radnych AWS 
poinformował, że zdaniem Klubu w tej Komisji powinni być reprezentanci  
z Ostródy i Morąga, ponieważ są to największe ośrodki Powiatu Ostródzkiego, 
gdzie rozwija się największa przestępczość. Powiedział, że kandydaci powinni 
być wybrani niezależnie od przynależności do klubu. 
 
Radny Pan Andrzej Waszczyszyn stwierdził, że zgadza się z przedmówcą. 
Radni z Ostródy i Morąga powinni być delegowani do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku, niezależnie od klubu. 
 
Starosta Pan Cezary Pec powiedział, że obecnie w składzie Komisji są osoby  
z Ostródy i z Morąga, a natomiast mniej jest z terenu. Zdaniem Starosty te duże 
ośrodki Powiatu są reprezentowane i nie ma znaczenia skąd będą pochodzić 
radni. 
 
Pan Bogusław Fijas zgłosił radnego Czesława Najmowicza do składu Komisji. 
 
Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie w sprawie delegowania Pana 
Czesława Najmowicza i Mieczysława Piaścika do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
Rada 19 głosami „za” i 2 głosami  „wstrzymującymi się” opowiedziała się za 
zgłoszonymi kandydatami. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie 
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
Uchwała Nr IV/26/03 w sprawie delegowania radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
Nr 11 do protokołu. 
 
 
 Dziewiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego. 
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
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Uchwała Nr IV/27/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 
do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej  
w zakład budżetowy było następnym punktem porządku obrad. 
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej w zakład 
budżetowy, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
 
 Dwunastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda prowadzenia zadań powiatowej 
biblioteki publicznej. 
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda 
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, została podjęta przy 18 
głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad była informacja na temat 
działalności Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”. 
Informację przedstawił Prezes Fundacji Pan Wojciech Zalewski i stanowi ona 
załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała, czy mieszkańcowi Gminy 
Morąg zostanie udzielone poręczenie, skoro Gmina nie przystąpiła do Fundacji. 
 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło powiedziała, że jest w Radzie Fundacji i w 
związku z tym może poinformować o pewnych poczynaniach Rady. Stwierdziła, 
że Gmina Morąg chciałaby przystąpić teraz do Fundacji, ale jako fundator. 
Jednak fundatorem już nie może być ze względu na to, że Fundacja już działa. 
Może być donatorem, który ma identyczne prawa i obowiązki. Jest to tylko 
kwestia nazwy. Nie ma również żadnego zróżnicowania jeśli chodzi o wniesione 
środki finansowe. Każda gmina jest reprezentowana przez jedna osobę. 
 
Radny Stanisław Dzwolak zapytał, czy udzielane są poręczenia wysokiego 
ryzyka. 
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Prezes Wojciech Zalewski odpowiedział, że każdy klient traktowany jest 
jednakowo, chociaż niewykluczone jest, że nastąpi tzw. umoczenie środków. 
Poinformował, że do tej pory pożyczki spłacane są regularnie. 
 
Sekretarz Grażyna Ciuryło poinformowała, że w najbliższym czasie będzie 
przeprowadzona kontrola działalności Fundacji. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, że mieszkańcy gminy Morąg powinni 
również otrzymać poręczenie, mimo że Gmina nie przystąpiła do Fundacji, 
ponieważ za poręczenie wpłaca się prowizję. Mieszkańcy nie mogą być karani 
za to, że Gmina nie chce przystąpić. „Poza tym, – powiedział radny – jeżeli 
Powiat jest fundatorem, to mieszkańcy Morąga są również mieszkańcami 
Powiatu.” 
 
Prezes apelował do radnych z Morąga o pomoc w namówieniu Gminy Morąg do 
przystąpienia do Fundacji. 
 
 
Po przerwie Wiceprzewodniczący wznowił obrady i powiedział, że czternastym 
punktem porządku obrad jest informacja na temat nowych zasad składania 
oświadczeń o stanie majątkowym. 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło poinformowała radnych o nowych zasadach 
dotyczących składania oświadczeń o stanie majątkowych, zawartych w ustawie 
z dnia 23 listopada 2002r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw. 
 
 
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady przedstawił Starosta Cezary Pec. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, że w domach dziecka czy Świetlicy 
Terapeutycznej nie powinno się szukać oszczędności. 
 
Starosta powiedział, że Zarząd powołał zespoły ds. szukania oszczędności  
w budżecie powiatu w różnych działach. Zespoły obecnie kończą pracę, której 
ideą było przedstawienie Radzie propozycji przed uchwaleniem budżetu 
powiatu na 2003 rok. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała czy koszty Zespołu Szkół  
w Saminie są nadal wysokie. 
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Starosta odpowiedział, że kontrola wewnętrzna odbywa się pod kątem przede 
wszystkim zamówień publicznych. Jeśli chodzi o analizę kosztów, to zajmują 
się tym Zespoły powołane przez Zarząd. 
 
Radny Stanisław Dzwolak zapytał kiedy zacznie funkcjonować Rada Nadzorcza 
PZOZ w Ostródzie S.A. 
 
Starosta odpowiedział, że 19 lutego br. odbędzie Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, na który zostanie uzupełniona Rada Nadzorcza. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, że w Gminie Dąbrówno wycina się 
bardzo dużo drzew. 
Starosta odpowiedział, że drzewa wycinane są zgodnie z planem na dany rok. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były wnioski i zapytania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn złożył wniosek o zorganizowanie spotkania, 
mającego na celu zapoznanie nowych radnych z pracownikami Starostwa 
Powiatowego. 
 
Starosta wniosek przyjął i obiecał zorganizować takie spotkanie. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący zamknął IV 
Sesję Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
Protokółowała 
Barbara Węglarz 
 
   
  
 


