PROTOKÓŁ Nr IV/2006
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2006r.

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 15.20.
Podjęto uchwały od Nr IV/18/2006 do Nr IV/23/2006.

W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Bogdan Purzycki otworzył IV Sesję Rady Powiatu
w Ostródzie, powitał radnych, pracowników Starostwa, przybyłych gości oraz na
podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Stanisława Brzozowskiego.
Następnie Przewodniczący poinformował, Ŝe na jego ręce wpłynęła rezygnacja
radnej ElŜbiety Głowackiej-Kutarba z pracy w Komisji Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji oraz zgłoszenie akcesu do pracy w Komisji BudŜetu i Gospodarki.
W związku z powyŜszym, Przewodniczący zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku
obrad o nowy punkt Nr 2 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Powiatu”.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych, w głosowaniu wzięło udział
19 radnych.
Rada 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się” wyraziła zgodę na
rozszerzenie porządku obrad o wnioskowany przez przewodniczącego punkt.
Wobec powyŜszego porządek obrad brzmiał następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy
i osobowy stałych komisji Rady Powiatu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budŜetowego 2006 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji
przez Powiat Ostródzki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
6. 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.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
i z realizacji uchwał Rady.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
9. Sprawy róŜne.
Radny Jerzy Grubba stwierdził, Ŝe w porządku obrad brakuje jednego punktu,
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a mianowicie: „zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.”
Radny stwierdził, Ŝe w Statucie Powiatu jest zapis, Ŝe rada do końca roku przyjmuje
plan kontroli Komisji na rok następny, a skoro Komisja Rewizyjna jest w pełnym
składzie, to moŜe zacząć juŜ pracować zgodnie z uchwalonym planem kontroli.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska poinformowała, Ŝe w Statucie jest zapis
dotyczący przedstawienia Radzie propozycji planu kontroli przez Komisję Rewizyjną
do 1 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy. Stwierdziła, Ŝe w roku
rozpoczynającym nową kadencję, terminów zawartych w Statucie nie zawsze moŜna
dotrzymać.
Radny Andrzej Waszczyszyn Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, Ŝe
skoro jest takie Ŝyczenie Rady, to Komisja w przerwie sesji przygotuje propozycję
planu kontroli i złoŜy wniosek o rozszerzenie porządku obrad o ten punkt.

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Rada 21 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła protokół z III Sesji
Rady Powiatu.

Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Powiatu.
Przewodniczący przedstawił pisma radnej ElŜbiety Głowackiej-Kutarba dotyczące
rezygnacji z pracy w Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji oraz akcesu pracy
w Komisji BudŜetu i Gospodarki.
Pisma stanowią załącznik Nr 2 do protokołu.
Przewodniczący zapytał, czy są wnioski dotyczące zmiany w składach osobowych
komisji.
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych, w głosowaniu udział wzięło
20 radnych.
Uchwała Nr IV/18/2006 w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy
i osobowy stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta przy 15 głosach „za”, 5
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok było
trzecim punktem porządku.
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe w związku ze zwiększeniem
się dochodów o 5 000 zł, uległ zmianie załącznik o nazwie „plan finansowy Funduszu
Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok”. Pozostałe
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propozycje zmian w budŜecie na 2006 rok nie zmieniły się w stosunku do materiałów,
które radni otrzymali razem z porządkiem obrad.
Radny Jerzy Grubba stwierdził, Ŝe merytorycznej oceny propozycji zmian w budŜecie
powiatu dokonuje się na posiedzeniach komisji stałych. Powiedział, Ŝe sesje
odbywają się co tydzień, a Zarząd proponuje uchwalanie zmian w budŜecie powiatu
bez ich dogłębnej analizy. Radny zapytał, jak długo ten stan będzie trwał.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, Ŝe kadencja rozpoczęła się na krótko
przed świętami, kiedy jest duŜo wolnych dni i nie jest to zaleŜne od Rady, która musi
się ukonstytuować. Powiedział, Ŝe Zarząd z Panią Skarbnik dokładnie przeanalizował
propozycje zmian, które mogą być dokładnie wyjaśnione wszystkim radnym.
Skarbnik BoŜena Szewczyk powiedziała, Ŝe jeśli radni sobie Ŝyczą, to wszystkie
propozycje zmian w budŜecie omówi szczegółowo.
Przewodniczący Bogdan Purzycki poinformował, Ŝe w styczniu 2007 roku odbędą się
pierwsze posiedzenia komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Brzozowski zaproponował omówienie
poszczególnych zmian skoro komisje nie mogą zająć się analizą zmian w budŜecie.
Radny złoŜył wniosek o dokładne omówienie propozycji zmian w budŜecie.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych, w głosowaniu wzięło udział
21 radnych.
Rada, 12 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” i 5 głosami „wstrzymującymi się”
opowiedziała się za wnioskiem radnego Stanisława Brzozowskiego.
Skarbnik BoŜena Szewczyk przedstawiła następujące propozycje zmian w budŜecie
powiatu na 2006 rok:
1/ zmiany w planie dochodów:
- zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy 0,6% - 144 857 zł,
- zwiększenie planu dochodów w Starostwie do wykonania – 112 115 zł,
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie z tytułu dotacji z PFRON na
dofinansowanie dot. utworzenia miejsc pracy – 34 273 zł, zwiększenie planu
dochodów do wykonania – 20 000 zł,
- zwiększenie w SOSW w Miłakowie dochodów do wykonania – 7 459 zł,
- zwiększenie w ZSZ im. Staszica w Ostródzie z tytułu wpłat do budŜetu –
22 650 zł, zwiększenie z tytułu dotacji na program Comenius Sokrates –
18 224 zł,
- zwiększenie w ZSAE w Dobrocinie planu dochodów do wykonania – 23 927 zł,
- zwiększenie w ZSR w Ostródzie planu dochodów do wykonania – 2 983 zł,
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie planu dochodów do wykonania –
99 100 zł,
- zwiększenie w ZSZiO w Morągu planu do wykonania – 5 716 zł,
- zwiększenie w DPS w Szyldaku z tytułu wpłat do budŜetu – 4 304 zł,
- zwiększenie w PCPR planu dochodów do wykonania – 34 317 zł,
- zwiększenie w Powiatowym Urzędzie Pracy planu do wykonania – 2 732 zł,
zwiększenie z tytułu wpływu środków z EFS – 25 879 zł,
- zmniejszenie w Starostwie planu dochodów do wykonania – 121 000 zł,
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- zmniejszenie w SOSW w Miłakowie planu dochodów do wykonania – 3 094 zł,
2/ zmiany w planie wydatków:
- zwiększenie w Starostwie planu do wykonania – 65 700 zł, korekta planu
wydatków o tablice rejestracyjne – 315 448 zł, zwiększenie o refundacje
wynagrodzeń z PUP – 35 000 zł,
- zwiększenie w DPS w Szyldaku w związku ze wzrostem dochodów – 4 304 zł,
- zwiększenie w PCPR planu wydatków do wykonania – 19 850 zł, zwiększenie
dotacji na rodziny zastępcze – 34 483 zł,
- zwiększenie w ZSAE w Dobrocinie na wymianę oświetlenia – 21 000 zł,
zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu dodatkowych dochodów – 23 927 zł,
- zwiększenie w ZSZ im. Staszica w Ostródzie z tytułu realizacji programu
Comenius Sokrates – 18 224 zł, zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów
własnych – 22 650 zł,
- zwiększenie w ZSR w Ostródzie planu wydatków do wykonania – 2 983 zł,
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie planu wydatków o dochody –
99 100 zł,
- zwiększenie w CKU w Ostródzie planu wydatków do wykonania – 12 000 zł,
zwiększenie dot. zadania „adaptacja poddasza” po przetargu – 6 302 zł,
- zwiększenie w ZSZiO w Morągu planu wydatków o dochody – 5 716 zł,
- zwiększenie w SOSW w Miłakowie planu wydatków do wykonania – 10 044 zł,
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie z tytułu wpłat do budŜetu dodatkowych
dochodów – 20 000 zł, zwiększenie na remont pomieszczeń na sale
dydaktyczne – 26 320 zł,
- zwiększenie w Bursie Szkolnej w Ostródzie dot. oszczędności z inwestycji –
498 zł,
- zwiększenie w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu wpływu środków z EFS –
25 800 zł, zwiększenie na zobowiązania – 54 200 zł,
- zmniejszenie w Starostwie planu wydatków do wykonania – 103 528 zł,
korekta wydatków o tablice rejestracyjne – 315 448 zł, zmniejszenie z tytułu
oszczędności na zadaniach remontowych po przetargach z przeznaczeniem
na remont w CKU – 6 302 zł,
- zmniejszenie w SOSW w Ostródzie (korekta paragrafu) – 90 100 zł,
- zmniejszenie w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie na budowę bramy –
5 500 zł,
- zmniejszenie w Domu Dziecka w Morągu na zakup patelni – 5 000 zł,
- zmniejszenie w DPS w Szyldaku na wydatki inwestycyjne – 1 zł,
3/ korekta inwestycji:
- zakup wyposaŜenia na utworzenie stanowisk pracy w SOSW w Szymanowie
finansowanych z PFRON – 45 832 zł,
- zwiększenie zadania „nadbudowa tarasu „w SOSW w Ostródzie tj.
odwodnienie budynku internatu (korekta paragrafu) – 90 100 zł,
- budowa bramy w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie – 5 500 zł,
- zakup patelni do Domu Dziecka w Morągu – 5 000 zł,
- dot. inwestycji „budowa budynku gospodarczego w DPS w Szyldaku” – 1 zł,
- zmniejszenie dot. programu Wrota Warmii i Mazur – 131 000 zł,
- zmniejszenie dot. oszczędności przy zakupie wyposaŜenia do kuchni w Bursie
Szkolnej – 498 zł,
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:
ZDP – 10 548 zł, LO w Ostródzie – 32 227 zł, ZSR w Ostródzie – 50 000 zł, ZSZ im.
Petöfi w Ostródzie – 15 000 zł, ZSZiO w Morągu – 181 000 zł, ZSZ im. Staszica
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w Ostródzie – 251 500 zł, SOSW w Szymanowie – 83 959 zł, SOSW w Miłakowie –
11 382 zł, SOSW w Szymanowie – 18 088 zł, PPP w Ostródzie – 5 900 zł, Bursa
Szkolna – 2 694 zł, ZSAE w Dobrocinie – 1 119 zł, Dom Dziecka w Morągu –
31 461 zł, DPS w Szyldaku – 50 500 zł, Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku –
4 417 zł, Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie – 4 950 zł, PCPR – 12 906 zł,
Starostwo Powiatowe – 10 400 zł.
Radny Jerzy Grubba zaproponował zorganizowanie radnym w najbliŜszym czasie
objazdu po powiatowych jednostkach organizacyjnych. W związku z tym, Ŝe
w Radzie jest większość nowych radnych, mieliby pewien obraz oraz znaliby bolączki
jednostek.
Starosta odpowiedział, Ŝe jest to cenna podpowiedź. Zarząd juŜ zwiedził kilka
jednostek, jednak odwiedzinami w poszczególnych jednostkach powinny zająć się
komisje. Po ukonstytuowaniu się komisji, przewodniczący merytorycznych komisji na
pewno zaproponują takie objazdy.
Zdaniem radnego Ryszarda Boguckiego, Rada dyskutuje obecnie nad zmianami
w budŜecie, a objazdami zajmie się Zarząd i przekaŜe radnym swoje uzgodnienia.
Radna Irena Jara poinformowała, Ŝe w ubiegłej kadencji były takie objazdy jednostek
organizacyjnych, jednak frekwencja radnych była bardzo niska.
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, Ŝe analizował ten budŜet i porównywał do
budŜetu z 2001 roku. BudŜet Urzędu Pracy w porównaniu do 2001 zwiększył się,
a bezrobocie się zmniejszyło. Zdaniem radnego, im niŜsze bezrobocie w powiecie,
tym wyŜsze są płace pracowników Urzędu Pracy. Druga sprawą, która
zainteresowała radnego jest Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Powiedział, Ŝe społeczeństwu Ŝyje się trochę lepiej, a budŜet Zespołu rośnie.
Skarbnik BoŜena Szewczyk odpowiedziała, Ŝe wcześniej Urząd Pracy był zadaniem
rządowym. Część pracowników zatrudnionych było w ramach robót publicznych.
Obecnie finansowane jest to zadanie z budŜetu powiatu. Urząd Pracy musiał
wchłonąć pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i płace ich
wykazane są w budŜecie.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło wyjaśnił, Ŝe
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności finansowane jest w pełni przez
administrację rządową. W 2001 roku wydano ok. 2000 orzeczeń, natomiast obecnie
– ok. 4000 orzeczeń. Ustawodawca rozszerzył grupę wiekową objętą orzeczeniami.
Koszt jednego orzeczenia określa Wojewoda i wcześniej kosztowało ono 45 zł,
a obecnie – ok. 75 zł, w związku z tym budŜet jest wyŜszy. W związku z tym, Ŝe
lekarze wydający orzeczenia otrzymują po 16 zł za orzeczenie, podczas gdy lekarze
w ZUS – ok. 100 zł, moŜe zaistnieć konieczność dofinansowania tego zadania
z budŜetu powiatu.
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i zarządził głosowanie w sprawie
uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.

6
Uchwała Nr IV/19/2006 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2006 i ustalenia planu
finansowego tych wydatków.
Skarbnik BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe konieczność ustalania wydatków
niewygasających w roku budŜetowym wynika z braku moŜliwości zakończenia
i opłacenia zadania w danym roku. Poinformowała, Ŝe załączniki do projektu
uchwały, który radni otrzymali wraz z porządkiem sesji, zawierały cztery zadania,
które nie mogą być zakończone w 2006 roku. W dniu dzisiejszym Zarząd dopisał
jeszcze następne cztery zadania, które muszą być odebrane i zapłacone w 2007
roku. Są to: remont sanitariatów parteru i I piętra budynku D-2 w ZSZ im. Petöfi
w Ostródzie, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w jednostkach
organizacyjnych oraz zakup wyposaŜenia dla SOSW w Ostródzie i SOSW
w Miłakowie w ramach programu EDUKACJA 2006. W związku z tym Zarząd prosi
o podjęcie uchwały z załącznikami Nr 1 i 2, które otrzymali radni przed sesją.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr IV/20/2006 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budŜetowego 2006 i ustalenia planu finansowego tych wydatków, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji
przez Powiat Ostródzki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
było następnym punktem porządku obrad.
Skarbnik poinformowała, Ŝe konieczność podjęcia tej uchwały wynika z faktu, Ŝe nie
ma potrzeby uruchamiania w 2006 roku 1 mln zł. Gdyby uchwała nie została
zmieniona, Powiat straciłby sesję o wartości 1 mln zł w roku bieŜącym.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr IV/21/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez
powiat Ostródzki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Następnym 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.
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło poinformował,
Ŝe Zarząd proponuje zmniejszenie środków na:
- finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych o kwotę 732,60 zł
ze względu na niepełne wykorzystanie kwoty przeznaczonej na to zadanie,
- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych o kwotę 346,55 zł ze względu na niepełne wykorzystanie
przyznanego dofinansowania,
- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
o kwotę 48 819,85 zł ze względu na brak wniosków,
- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych,
w komunikowaniu się i technicznych o kwotę 6 500 zł.
PowyŜsze środki proponuje się przesunąć na poŜyczkę dla osoby niepełnosprawnej
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 30 000 zł oraz dofinansowanie
kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 26 399 zł.
Radny Cezary Pec zapytał, czy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów
terapii zajęciowej wynika z podwyŜszenia stawki, czy z nadwyŜki środków.
Dyrektor odpowiedział, Ŝe zostały pieniądze i przeznaczono kwotę 26 399 zł na
warsztaty w Ostródzie i w Morągu.
Radny Bogusław Fijas zapytał, czy nie było moŜliwości dofinansowania do likwidacji
barier architektonicznych.
Dyrektor odpowiedział, Ŝe w roku bieŜącym załatwiono 34 wnioski dotyczące
likwidacji barier architektonicznych. W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznaje
się osobom na wózkach inwalidzkich, chodzących o kulach lub gdy są przynajmniej
dwie osoby niepełnosprawne w domu. Pozostałe osoby odsuwane są na plan dalszy
ze względu na lekkie i umiarkowane schorzenia.
Radny Bogusław Fijas zapytał na jaka kwotę złoŜono wnioski o dofinansowanie
w 2007 roku do sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
Dyrektor odpowiedział, Ŝe jeszcze nie zliczył, ale zainteresowanie jest mniejsze niŜ
w roku bieŜącym.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały.
W chwili glosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr IV/22/2006 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
20 głosach „za”, 2 glosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 7 do
protokołu.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.
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Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i powiedział, Ŝe kolejnym punktem
porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między
sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Starosta poinformował, Ŝe w okresie między sesjami tj. od 21 do 28 grudnia nie
odbyło się Ŝadne posiedzenie Zarządu Powiatu. Sprawozdanie z posiedzenia
odbytego w dniu dzisiejszym radni otrzymają na następnej sesji.
Radny Bogusław Fijas zapytał, czy na posiedzeniu Zarządu poruszany był temat
budŜetu na 2007 rok, a zwłaszcza budowy pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie.
Starosta odpowiedział, Ŝe temat ten poruszany był na posiedzeniu 20 grudnia br.
Zarząd postanowił wycofać się z realizacji tego zadania ze względu na zmianę przez
Urząd Marszałkowski wysokości dofinansowania. Przy składaniu wniosku była
obietnica dofinansowania w 90%, natomiast teraz okazało się dofinansowanie będzie
wynosiło 50%.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe Starosta składał deklaracje dotyczące
wpływania do Powiatu środków unijnych, a teraz Zarząd podejmuje decyzje zupełnie
odwrotne.
Członek Zarządu radny Jerzy Adamowicz stwierdził, Ŝe Powiatu nie stać w tej chwili
na wyłoŜenie 2 mln zł na te inwestycję. Są duŜo waŜniejsze inwestycje, które warto
realizować.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe od momentu złoŜenia wniosku do jego
realizacji, to okres kilku miesięcy i, zdaniem radnego, środki moŜna byłoby znaleźć.
Stwierdził, Ŝe jeśli Rada usunie te środki z budŜetu, to nie będzie powrotu do tej
inwestycji i „łatwą ręką” zrezygnuje się z tak waŜnej inwestycji. Mamy okres kilku
miesięcy, Ŝeby wykazać się znalezieniem takich środków. Stwierdził, Ŝe przez szereg
lat ośrodek w Szymanowie był „oczkiem w głowie” Powiatu i naleŜy znaleźć
pieniądze na tę inwestycję i ja realizować. Czas na korektę wniosku jest do
6 stycznia 2007 i Zarząd powinien taką decyzję podjąć.
Skarbnik BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe Zarząd decydując się na złoŜenie
tego wniosku musiałby zapisać środki w projekcie budŜetu na 2007 rok w wysokości
50% na 50%. Zwiększenie tych środków spowodowałyby zwiększenie deficytu.
BudŜet zmieniany jest przez Radę przewaŜnie raz w miesiącu.
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe moŜna spojrzeć na to z drugiej strony. „Nie stać nas
na 2 mln złotych, ale odrzucamy drugie 2 mln zł.”
Członek Zarządu radna ElŜbieta Głowacka-Kutarba zapytała, czy ten wniosek byłby
składany, gdyby było wiadomo, ze dofinansowany będzie tylko w 50%? Stwierdziła,
Ŝe naleŜy się skupić na zadaniach, do których otrzymamy wyŜsze dofinansowywane .
Radny Jerzy Grubba powiedział, Ŝe dyrektor tego Ośrodka znany jest z tego, Ŝe
bardzo skutecznie zabiega o środki z zewnątrz. Dał wielokrotnie dowód na to
i obiecał, ze postara się, Ŝeby środki własne wynosiły nie 50%, a 20% czy 30%.
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Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe chciałby, aby ta dyskusja prowadzona była
wtedy, kiedy wniosek będzie przyjęty. „Dajmy sobie szansę, Ŝeby to ryzyko się
opłaciło.” Powiedział, Ŝe Zarząd idzie w kierunku administrowania, a to jest zły
kierunek. Dyskusja tylko na temat dbałości o budŜet, nie moŜe być jedyną dyskusją.
„Nie moŜna rezygnować ze złoŜenia tego wniosku”.
Starosta stwierdził, Ŝe Zarząd od początku swojego działania zasypywany jest przez
pracowników Starostwa podejmowaniem róŜnych decyzji, bo wcześniej Zarząd nie
znalazł czasu. Powiedział, Ŝe nie moŜna atakować obecnego Zarządu o
niepodejmowanie decyzji, kiedy poprzedni Zarząd nie podejmował w ich w okresie
dłuŜszym. Są sprawy, które ciągną się przez kilka lat. „Cieszę się ze słów Pani
Skarbnik, która mówi, Ŝe jesteśmy Zarządem decyzyjnym.” Starosta stwierdził, Ŝe
trzeba wrócić do temat budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Morągu, kto podjął taką decyzję. „Dajcie nam trochę czasu,
nie cztery tygodnie, w trakcie których był tydzień świąt”.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe tempo decyzyjne w Urzędzie było duŜe.
„Bardzo moŜliwe, Ŝe zostało nie załatwionych kilka spraw, ale przejęliśmy teŜ duŜo
spraw nie załatwionych.” Przypomniał jeszcze raz, Ŝe mówi o konkretnej sprawie, co
będzie miało odzwierciedlenie w tym, Ŝe jeśli do 6 stycznia nie zostanie dokonana
korekta wniosku, to Powiat straci pewna... szansę.
Radny Cezary Pec powiedział, ze poczuł się uraŜony słowami Starosty dotyczącymi
nie załatwionych spraw przez poprzedni Zarząd. Prosił o wymienienie
niezałatwionych spraw, które ciągną się przez kilka lat.
Starosta odpowiedział, Ŝe przykładem takiej sprawy jest sprawa Pana Stolarka, która
ciągnie się przez trzy lata i stawała na Zarządzie wielokrotnie.
Radny Jerzy Grubba poinformował, Ŝe poprzedni Zarząd zasypywany był wnioskami
Pana Stolarka o wykonywanie róŜnych rzeczy na jego posesji na koszt Powiatu.
Zdaniem radnego, ta sytuacja się nie skończy.
Radny Cezary Pec wyjaśnił, Ŝe wniosek o odłączenie kanalizacji od posesji Pana
Stolarka wpłynął niedawno. To nie była jedna sprawa, było ich duŜo. Powiedział, Ŝe
decyzja w sprawie odłączenia juŜ zapadła, Zarząd juŜ podjął taka decyzję.
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe 13 grudnia br. Zarząd negatywnie rozpatrzył
wniosek Stowarzyszenia Ostródzka Grupa Rekonstrukcji Historycznych o wynajem
lokalu uŜytkowego w budynku koszarowym na działce Nr 154/55 w Ostródzie przy ul.
Czarnieckiego. Radny zapytał, o który budynek chodzi.
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz odpowiedział, Ŝe chodzi o budynek główny.
Chodziło o wynajęcie sal o odpowiedniej wysokości. Zarząd rozpatrzył wniosek
negatywnie, poniewaŜ budynek jest nie zabezpieczony.
Radny Jerzy Grubba zapytał, czy to prawda, Ŝe Wicestarosta jest członkiem Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostródzie.
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Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz potwierdził swoje członkostwo w Radzie
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, Ŝe temat ten był sprawdzany
i wyjaśniany. Zgodnie z przepisami takie członkostwo jest dopuszczalne.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski
i oświadczenia radnych.
Radny Bogusław Fijas zgłosił wniosek formalny o powtórne przeanalizowanie przez
Zarząd sprawy dokonania korekty wniosku o budowę pawilonu dydaktycznoterapeutycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie.
Radny Jerzy Kruszewski przypomniał, Ŝe na II sesji Rady Powiatu zapytał radnego
Andrzeja Waszczyszyna o ilość posiedzeń Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji
w 2006 roku oraz na ilu radny był obecny. Stwierdził, Ŝe nie uzyskał informacji ile tych
spotkań się odbyło. Zapytał, jak wyglądał plan kontroli na 2006 rok i jego realizacja.
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, Ŝe nie jest w stanie odpowiedzieć teraz na to
pytanie. Zaprosił radnego do wglądu do protokołów Komisji.
Radny Jerzy Kruszewski powiedział, Ŝe plan zawierał 11 punktów, a tylko 4 zostały
zrealizowane. Radny powtórnie zapytał, jak został zrealizowany plan pracy nałoŜony
przez Radę Powiatu.
Radny Andrzej Waszczyszyn powiedział, Ŝe nie ma zamiaru odpowiadać radnemu
Kruszewskiemu.
Radny Jerzy Kruszewski powiedział, Ŝe nie chciałby się wstydzić, bo równieŜ
głosował za kandydaturą radnego Andrzeja Waszczyszyna na przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, który był równieŜ przewodniczącym tej Komisji w poprzedniej
kadencji. Stwierdził, Ŝe chciałby wiedzieć, czy plan kontroli za rok bieŜący został
zrealizowany. „Chcę wiedzieć, czy moŜna wierzyć takiej osobie.” Powiedział, Ŝe
chciałby wiedzieć, czy radny wykonał swoją pracę i czy Pan Starosta, rekomendując
tę osobę, nie pomylił się.
Przewodniczący zapytał radnego Jerzego Grubbę, który w poprzedniej kadencji był
Przewodniczącym Rady, czy sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2006rok
zostało przyjęte.
Radny Jerzy Grubba odpowiedział, Ŝe 27 października br. Rada poprzedniej kadencji
przyjęła sprawozdania z realizacji planów pracy komisji. Ze względu na realizację
punktu dotyczącego darowizny DPS w Molzie i długiej dyskusji w tym temacie, Rada
pozostałe punkty przyjęła bez dyskusji.
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe poprzedni Zarząd podjął decyzję w sprawie
przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dotyczącej
środków PFRON. Zapytał, czy odbyła się taka kontrola.
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Starosta odpowiedział, Ŝe taka kontrola odbędzie się w miesiącu styczniu 2007r.
Radny Cezary Pec zapytał, czym motywowane jest przesunięcie terminu kontroli.
Starosta odpowiedział, Ŝe w miesiącu grudniu Zarząd miał duŜo innych spraw
i postanowił przesunąć termin kontroli.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję.

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne.
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszyscy radni złoŜyli swoje oświadczenia
majątkowe i stwierdził, Ŝe w najbliŜszym czasie dokona ich analizy.
Prosił o dostarczenie zdjęć do legitymacji radnego.
Radny Andrzej Waszczyszyn zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt
Nr 10 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji
Rewizyjnej na 2007 rok.”
Uwag do wniosku nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Rada, 17 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się” wyraziła zgodę na
rozszerzenie porządku obrad o powyŜszy punkt.
Radny Cezary Pec proponował, aby do przedstawionej propozycji planu dopisać
w styczniu lub lutym kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Radny Dariusz Bonisławski stwierdził, Ŝe będzie to powielanie kontroli, poniewaŜ
taka kontrola odbędzie się w styczniu, zlecona przez Zarząd.
Radny Cezary Pec podtrzymał swój wniosek i stwierdził, Ŝe skoro Zarząd wycofuje
się z przeprowadzenia tej kontroli, to moŜe Komisja Rewizyjna przeprowadzi ją.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Cezarego Peca
o dopisanie w planie kontroli Komisji Rewizyjnej kontroli w PCPR w miesiącu
styczniu.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada, 5 glosami „za”, 14 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” nie
przyjęła wniosku radnego Cezarego Peca.
Radny Andrzej Waszczyszyn, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, Ŝe jeśli
będzie taka konieczność, to Komisja włączy się do kontroli PCPR, ale po kontroli
zleconej przez Zarząd.
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Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe rolą Komisji Rewizyjnej jest kontrola, a nie
zapoznanie się z pracą. Proponował temat „zapoznanie się z pracą wydziałów
Starostwa” zastąpić „kontrola pracy wydziałów Starostwa”.
Ustalono, Ŝe plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok będzie brzmiał
następująco:
1) styczeń oraz luty i marzec – kontrola pracy wydziałów Starostwa
Powiatowego,
2) luty – kontrola Zarządu Dróg Powiatowych,
3) marzec – zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za rok
2006,
4) kwiecień – kontrola inwestycji oświatowych (Morąg, Ostróda),
5) maj – kontrola Powiatowego Urzędu Pracy,
6) czerwiec – kontrola Wydziału Komunikacji i Transportu,
7) wrzesień – kontrola Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku,
8) październik – kontrola Centrum Kształcenia Ustawicznego, Liceum
Ogólnokształcącego w Ostródzie, Zespołu Szkół Licealnych w Morągu,
Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie,
9) listopad – ustalenie planu kontroli na rok 2008.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych, głosowało 20 radnych.
Uchwała Nr IV/23/2006 w sprawie zatwierdzenia planu Komisji rewizyjnej na 2007
rok, została podjęta przy 17 głosach „za”, 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi
załącznik Nr 9 do protokołu.
Radny Jerzy Grubba zapytał radnych, czy nie mają wyrzutów sumienia, w związku
z pobraniem całej diety radnego w miesiącu listopadzie, skoro kadencja rozpoczęła
się pod koniec listopada. W poprzedniej kadencji diety były wypłacone
proporcjonalnie. Radny zapytał radcę prawnego, co zmieniło się od tamtego czasu.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska przypomniała, Ŝe Rada w trakcie kadencji
podjęła uchwałę w sprawie diet i od tego czasu diety wypłacane są w formie ryczałtu
miesięcznego. Nie było Ŝadnych podstaw do pomniejszenia diet.
Na zakończenie dyskusji głos zabrał Przewodniczący, który stwierdził, Ŝe radny ma
prawo głosować jak chce, ale skoro jest na sali to powinien głosować. Nie powinno
tak być, ze radny obecny na sali nie głosuje w ogóle.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął IV Sesję Rady
Powiatu w Ostródzie III kadencji.
Protokołowała
Barbara Węglarz

