PROTOKÓŁ Nr IX/2007
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007r.

Obrady rozpoczęto o godz. 14.10, zakończono o godz. 17.00.
Podjęto uchwały od Nr IX/50/2007 do Nr IX/55/2007.
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik
Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Bogdan Purzycki otworzył IX Sesję Rady Powiatu
w Ostródzie, powitał radnych, pracowników Starostwa i zaproszonych gości oraz na
podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radną Wandę Łaszkowską.
Następnie przedstawił wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku obrad o nowe
punkty nr 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2007 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmu
lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego.”
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada, 22 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, opowiedziała się za
rozszerzeniem porządku obrad w proponowany sposób.
Przewodniczący odczytał rozszerzony porządek obrad, który brzmiał następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
i z realizacji uchwał Rady.
3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 2006
roku.
4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Ostródzie w 2006 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2007 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmu
lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z
wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za 2006 rok i udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie.
8. Powołanie komisji statutowej, w tym podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia „Szesnastka”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny.
11. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy róŜne.
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Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z VIII Sesji Rady Powiatu.

Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu
Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe radni nie mieli moŜliwości zapoznania się
z drugą częścią sprawozdania, poniewaŜ otrzymali je przed sesją. Zapytał, czy
ewentualne pytania, które nasuną się radnym podczas trwania obrad, dotyczące
sprawozdania z działalności Zarządu, mogą być zadane w końcowych punktach
porządku obrad.
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe nie ma przeszkód, aby wrócić do tego tematu pod
koniec sesji.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Komendy
Powiatowej Policji w Ostródzie w 2006 roku.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji, Komendant Policji
składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a takŜe informację o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego Staroście i Radzie Powiatu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie przedstawił Komendant Policji Tomasz Klimek i stanowi ono załącznik
Nr 4 do protokołu.

Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności
Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ostródzie w 2006 roku.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o państwowej straŜy
poŜarnej, rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację Komendanta
Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w
zakresie ochrony przeciwpoŜarowej.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie przedstawił Komendant Powiatowej StraŜy PoŜarnej Jan Słupski
i stanowi ono załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budŜecie powiatu na 2007 rok.
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe jest potrzeba zwiększenia
środków na inwestycję pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej
(Rolnowo) Kiejkuty-Dobrocin w miejscowości Wola Kudypska” w wysokości 39 918
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zł, ze względu na niŜsze, niŜ wnioskowane, dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Dofinansowanie miało być w wysokości 119 000 zł,
a otrzymaliśmy w wysokości 80 000 zł. Środki na zwiększenie udziału własnego tej
inwestycji pochodzą z oszczędności wydatków, które były na zabezpieczenie
utrzymania zimowego. Powiedziała, Ŝe deficyt pozostaje bez zmian.
Druga zmiana dotyczy przekazania uprawnień innym powiatowym jednostkom
organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym. Po upowaŜnieniu przez Radę, Zarząd w drodze
uchwały upowaŜni dyrektorów jednostek do zaciągania takich zobowiązań.
Radna Wanda Łaszkowska Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki,
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione przed sesją
propozycje zmian w budŜecie.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe z odjęcia kwoty dochodów od kwoty
wydatków, nie wynika deficyt z podanej w projekcie wysokości.
Skarbnik BoŜena Szewczyk stwierdziła, Ŝe deficyt na pewno się nie zmienia, tylko
w pośpiechu błędnie wyliczyła kwotę dochodów.
Przewodniczący ogłosił przerwę na sprawdzenie błędu.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Panią Skarbnik o zabranie
głosu.
Skarbnik BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe dochody zostały źle zsumowane
i stąd róŜnica w kwocie 100 zł. prosiła radnych o wpisanie planu dochodów w
wysokości 87 435 026 zł, zamiast 87 435 126 zł.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/50/2007 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2007 rok, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmu
lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego, była następnym
punktem porządku obrad.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Radny Ryszard Bogucki poinformował, Ŝe Komisja Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia oraz Komisja BudŜetu i Gospodarki, na wspólnym posiedzeniu
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radna Irena Jara powiedziała, Ŝe Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
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Uchwała Nr IX/51/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmu
lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta
19 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi
załącznik Nr 7 do protokołu.

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za
2006 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie.
Jako pierwszy głos zabrał Starosta Włodzimierz Brodiuk.
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Przewodniczący rady przedstawił następujące dokumenty:
1) uchwałę Nr 87/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania
z wykonania budŜetu za 2006 rok, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
2) opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie o sprawozdaniu
z wykonania budŜetu powiatu za 2006 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2006, które stanowią
załącznik Nr 10 do protokołu.
3) uchwałę Nr 289/2007 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie zaopiniowania wniosku
o udzielenie absolutorium, która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe tym budŜetem moŜna się chwalić. Pokazuje on,
Ŝe niezasadna jest krytyka poprzedniej władzy. Radny Ŝyczył obecnemu Zarządowi
jeszcze lepszych wyników, natomiast członkom poprzedniego Zarządu, Pani
Skarbnik oraz naczelnikom wydziałów oraz Pani Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych, podziękował za wkład w osiągnięcie takiego wyniku finansowego.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/52/2007 w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania
budŜetu Powiatu ostródzkiego za 2006 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do
protokołu.
Starosta Włodzimierz Brodiuk pogratulował poprzedniemu Zarządowi ale równieŜ
podziękował obecnemu Zarządowi, Pani Skarbnik, naczelnikom wydziałów oraz
pracownikom Starostwa, który przyczynili się do uzyskania dobrego wyniku w 2006
roku.

Powołanie komisji statutowej, w tym podjęcie uchwały, było kolejnym punktem
porządku obrad.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji dotyczących ilościowego
i osobowego składu komisji.
Radny Ryszard Bogucki proponował, aby komisja statutowa liczyła 3 osoby.
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Przewodniczący zapytał, czy są inne propozycje.
Innych propozycji nie zgłoszono.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada, 21 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” opowiedziała się za
3 osobowym składem komisji statutowej.
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz zgłosił do składu komisji radnych: Irenę Jara,
Stanisława Brzozowskiego i Bogdana Purzyckiego.
Radny Cezary Wawrzyński zgłosił swoją osobę do pracy w komisji.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad kaŜdą kandydaturą osobno.
Rada głosowała następująco:
1) radna Irena Jara otrzymała 15 głosów „za”,
2) radny Stanisław Brzozowski otrzymał 14 głosów „za”,
3) radny Cezary Wawrzyński otrzymał 8 głosów „za”,
4) radny Bogdan Purzycki otrzymał 16 głosów „za”.
Przewodniczący zarządził glosowanie w sprawie uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było23 radnych.
Rada głosowała następująco: „za” uchwałą opowiedziało się 16 radnych, „wstrzymało
się” 6 radnych.
W związku z tym, Ŝe ilość głosów nie zgadzała się z liczbą radnych obecnych na sali.
Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania.
Uchwała Nr IX/53/2007 w sprawie powołania komisji statutowej, została podjęta 16
głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 13 do
protokołu.

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
utworzenia stowarzyszenia „Szesnastka”.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Radny Ryszard Bogucki poinformował, Ŝe Komisja Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia oraz Komisja BudŜetu i Gospodarki na wspólnym posiedzeniu
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radna Irena Jara powiedziała, Ŝe Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji oraz
Komisja Oświaty, na wspólnym posiedzeniu, równieŜ pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/54/2007 w sprawie utworzenia stowarzyszenia „Szesnastka” została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Przewodniczący zarządził 10-minutową przerwę w obradach.
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Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i powiedział, Ŝe kolejnym punktem
porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie
darowizny.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr IX/55/2007 w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski
i oświadczenia radnych.
Radny Cezary Pec, po wyraŜeniu zgody przez Przewodniczącego na powrót w tym
punkcie do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu, zapytał dlaczego jest taki
duŜy spadek godzin w Zespole Szkół Rolniczych.
Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe do szkół zaocznych
zgłasza się duŜa liczba, jednak nie wszyscy kontynuują naukę. To wiąŜe się równieŜ
z ilością sprawdzanych prac i egzaminów indywidualnych. Jeśli zmniejsza się liczba
osób, to równieŜ zmniejsza się ilość prac dyplomowych. Przy mniejszej liczbie
uczniów łączy się automatycznie przedmioty ogólnokształcące, co jest równieŜ
powodem niŜszej ilości godzin. Poinformowała, Ŝe arkusze organizacyjne nauczania
zaocznego zatwierdzane są w systemie semestralnym.
Radny Cezary Pec zapytał, czy na te cztery zadania publiczne, na które nie wpłynęła
Ŝadna oferta, będzie powtórzony konkurs.
Członek Zarządu Jerzy Adamowicz odpowiedział, Ŝe konkurs został juŜ ogłoszony,
a informacja o nim została opublikowana na stronie internetowej powiatu. Termin
składania ofert na te cztery zadania upływa z dniem 4 maja br.
Radny Grzegorz Socha stwierdził, Ŝe Pan Starosta, będąc na sesji Rady Miejskiej,
obiecał zająć się budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Ostródzie. Miały być
powołane zespoły robocze, ustalone warunki itd. Radny zapytał, czy coś zostało
w tym temacie zrobione.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, Ŝe budowa wiaduktu jest bardzo duŜą
inwestycją i sam powiat tych kosztów nie udźwignie. Stwierdził, Ŝe na sesji Rady
Miejskiej prosił pana Burmistrza o spotkanie, jednak do tej pory Pan Burmistrz nie
proponował ustalenia terminu spotkania. Starosta powiedział, Ŝe grupy robocze są
przygotowane do pracy.
Zdaniem radnego Cezarego Wawrzyńskiego, z inicjatywą takiego spotkania powinien
wystąpić powiat, poniewaŜ droga przy której ma być budowany wiadukt, jest drogą
powiatową.
Przewodniczący Bogdan Purzycki zaproponował, Ŝe moŜe być mediatorem
w sporach kompetencyjnych, kto kogo pierwszy ma zaprosić na spotkanie w sprawie
realizacji tak duŜej inwestycji.
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Radny Stanisław Siwkowski stwierdził, Ŝe w budŜecie jest bardzo mało środków
przeznaczonych na inwestycje drogowe. Nie ma pieniędzy przeznaczonych na
wykonanie nakładek, tylko na remonty bieŜące. Radny wnioskował, aby
przeanalizować budŜet w II półroczu po przetargach i zakupić ścinarkę traktorową do
ścinania poboczy, której koszt opiewa na kwotę 250 000 zł.
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, Ŝe zakup takiej maszyny jest to bardzo
dobry pomysł, jednak nie było go w budŜecie zaproponowanym przez poprzedni
Zarząd. Starosta powiedział, Ŝe Zarząd przeanalizuje propozycję zakupu ścinarki
traktorowej.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe w dniu wczorajszym odbyło się wspólne
spotkanie dwóch komisji: Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia Rady
Powiatu oraz Pomocy Społecznej, ds Osób Niepełnosprawnych, ds Rodziny i
Zdrowia Rady Miejskiej w Ostródzie na temat słuŜby zdrowia w mieście. Było to
waŜne spotkanie pod względem medialnym. Powiedział, Ŝe z ust Starosty padły
słowa na temat braku współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Spółki
PZOZ, co, zdaniem Starosty, jest winą Zarządu Spółki. Powiedział, Ŝe poprzednie
Zarząd poczynił duŜe kroki w zakresie budowy bloku operacyjnego i centralnej
sterylizatorni. W ubiegłym roku została wykonana dokumentacja techniczna za kwotę
109 000 zł, natomiast cała inwestycja ma kosztować 10 mln zł. W związku z tym w
październiku 2006r. z tym odbywały się spotkania z bankami w sprawie kredytowania
tej inwestycji.
W związku z propozycją obligacji, która zatrzymała rozmowy, oraz wyborami
samorządowymi, temat został zakończony. Radny prosił Starostę o przedstawienie
koncepcji, o których była mowa na spotkaniu obu komisji.
Starosta zaprzeczył, Ŝe mówił na posiedzeniu komisji o zastrzeŜeniach do Zarządu
Spółki.
Radny Bogusław Fijas zapytał, co miały oznaczać słowa Starosty: „A do tanga trzeba
dwojga, a nawet trojga.”
Starosta odpowiedział, Ŝe mówił o Mieście.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia
Ryszard Bogucki powiedział, Ŝe spotkanie komisji w dniu wczorajszym było takim
sondaŜowym spotkaniem. Miało na celu zbadanie spraw słuŜby zdrowia. Obie
komisje doszły do wniosku, Ŝe naleŜy zorganizować następne spotkanie, na które
zostaną zaproszeni przedstawiciele Spółki, tj. Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do, obecnych na sali, przedstawicieli Spółki
i poinformował, Ŝe odbędzie się kolejne spotkanie połączonych komisji, na które
zostanie zaproszony Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza.
Radny Cezary Wawrzyński prosił Starostę o przedstawienie propozycji, którą
zaproponuje Miastu. Powiedział, Ŝe na wczorajszym posiedzeniu komisji padały
zarzuty dotyczące braku działań od 2005 roku w zakresie bloku operacyjnego, co jest
winą poprzedniego Zarządu Powiatu i władz szpitala. Zapytał Starostę, czy
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potwierdza swoje słowa, Ŝe Zarząd Spółki nie przedstawia Ŝadnych informacji i nie
próbuje spotkać się z Zarządem Powiatu w celu przedstawienia takich informacji.
Starosta odpowiedział, Ŝe dla Starosty Ostródzkiego organem władnym do rozmów
jest Rada Nadzorcza, z którą Zarząd Powiatu spotkał się trzy razy. Spotkania,
zwołane z inicjatywy Zarządu Powiatu, były na temat inwestycji dotyczącej bloku
operacyjnego. W spotkaniach, oprócz członków Rady Nadzorczej, uczestniczyli:
Wicestarosta, Skarbnik, Sekretarz, Krzysztof Sawicki. Spotkania były protokołowane
i rejestrowane.
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe nie uzyskał odpowiedzi na temat braku
przekazywania przez Zarząd Spółki informacji na temat działalności Spółki. Prosił
równieŜ Starostę powtórnie o przedstawienie koncepcji. Radny zapytał, czy prawdą
jest, Ŝe 2 kwietnia Pani Bilińska przyszła i chciała przekazać informację na temat
kontroli UKS-u, sytuacji finansowej, ponadlimitów i Pan Starosta wyprosił ją z sali.
Zapytał równieŜ, kiedy Pan Starosta podejmie decyzję jak uzyskać 11 mln zł na
wybudowanie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. Powiedział, Ŝe nie chodzi
o „Ŝywą gotówkę” tylko o zabezpieczenie.
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz odpowiedział, Ŝe na to spotkanie zaproszona
była Rada Nadzorcza, dlatego Pan Starosta podziękował Pani Bilińskiej. Dyrektor ds
Technicznych Roman Kobierowski został i udzielił informacji technicznej, którą
Zarząd chciał uzyskać.
Radny Cezary Wawrzyński powtórzył, Ŝe nie uzyskał od Starosty odpowiedzi na
zadane pytania.
Przewodniczący Bogdan Purzycki stwierdził, Ŝe odpowiedź moŜe być udzielona
w ciągu 14 dni na piśmie.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe Starosta manipuluje radnymi, poniewaŜ
informacje na temat Spółki radni otrzymują tylko od Starosty. Radny zapytał, jakie
Starosta poczynił dalsze kroki w sprawie budowy bloku. Zdaniem radnego, radni
podejdą inaczej do sprawy szpitala, jak będą mieli szersze informacje. Budowa bloku
i utrzymanie szpitala nie jest tylko sprawą Spółki, to jest tez problem Rady.
Powiedział, Ŝe Starosta manipuluje radnymi oraz opinią publiczną oraz, Ŝe nie ma
argumentów dlaczego nie rusza jeszcze sprawa bloku operacyjnego.
Radna Irena Jara powiedziała, Ŝe budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu kosztuje ok. 5 mln zł, a to jest duŜo
pieniędzy. Zdaniem radnej, naleŜało nie rozpoczynać tej inwestycji i przeznaczyć te
pieniądze na blok operacyjny. Stwierdziła, Ŝe Morąg na pewno zrozumiałby tę
decyzję. Utrzymanie tej hali, nie tylko budowa, będzie bardzo kosztowne.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe radna równieŜ opowiadała się za budową tej
hali. Sale gimnastyczne są bardzo potrzebne i, zdaniem radnego, nie była to błędna
decyzja, poniewaŜ 1000 dzieci nie miało odpowiednich warunków do ćwiczeń. Nie
miało to zupełnie wpływu na budowę bloku. Radny stwierdził, Ŝe spotkanie komisji
miejskiej i powiatowej, to tylko odwlekanie decyzji o budowie bloku.
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Radna Ewa Michałowska stwierdziła, Ŝe Morąg na pewno nie zrozumiałby, bo
dlaczego młodzieŜ Morąga nie miałaby mieć Sali gimnastycznej. Nie moŜe być tak,
Ŝe tylko to się liczy, co dotyczy miasta Ostróda i ościennych gmin.
Radna Irena Jara powiedziała, Ŝe nie była przeciwna budowie sali gimnastycznej
w Morągu, ale podejmujący decyzję musi wybierać, skoro środków nie starcza na
wszystko. Stwierdziła, Ŝe gwarantem zaciągnięcia poŜyczki na budowę bloku miał
być budynek przychodni.
Radny Cezary Wawrzyński powiedziała, Ŝe moŜna tak rozmawiać jeszcze długo,
tylko po co. „Mamy pozwolenia na budowę bloku, mamy projekt, tylko trzeba podjąć
decyzję, jak zostaną zabezpieczone środki na budowę.” Jeśli jest mało informacji na
temat Spółki, to na Sali są osoby, które mogą tej informacji udzielić. Radny zapytał
Starostę, jakich informacji mu brakuje i kiedy będzie podjęta decyzja, bo niedługo
zaczną się budowy autostrad i stadionów, w związku z EURO 2012 i materiały
budowlane zdroŜeją. Wtedy, zdaniem radnego, blok moŜe kosztować nie 10 mln,
a 15 mln zł.
Przewodniczący stwierdził, Ŝe Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
poinformował o następnym spotkaniu, na które będą zaproszeni przedstawiciele
Spółki i na pewno taka informacja będzie przekazana.
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe przed chwilą radna Irena Jara powiedziała, Ŝe
zabezpieczeniem kredytu miała być przychodnia i właśnie o to chodzi. „Cały czas
domagamy się podjęcia konkretnych działań.” Powiedział, Ŝe czas ucieka, a wiadomo
jak długo trwa procedura przetargowa , najpierw na kredyt, a następnie na wybór
wykonawcy. Radny stwierdził, Ŝe decyzja powinna być jedna: w jakiej wysokości
moŜe być kredyt i jak będzie on zabezpieczony. „Oczekuję od Zarządu projektu
uchwały dotyczącej sposobu zabezpieczenia kredytu. W dalszym ciągu
nieruchomości szpitala są własnością powiatu. Spółka posiada tylko działki i ma tylko
zdolność kredytową do wysokości wyceny tych działek, tj. 3 mln zł. „Jeśli mamy
dobro pacjenta na celu, to trzeba powiedzieć „B”, bo „A” zostało juz powiedziane.
Radny powiedział, Ŝe wnioskował, aby tym tematem zajęła się Komisja BudŜetu, ale
propozycja została odrzucona. Powtórnie apelował do Starosty o przygotowanie
projektu uchwały dotyczącej zabezpieczenia kredytu. Powiedział równieŜ, Ŝe Rada
Nadzorcza jest organem kontrolnym Spółki, natomiast za bieŜącą działalność
odpowiada Zarząd Spółki i to on jest partnerem do rozmów na temat inwestycji.
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poinformował, Ŝe ostatnim
punktem porządku obrad są sprawy róŜne.
Radny Cezary Wawrzyński „ Wnioskuję o udzielenie głosu Przewodniczącej Rady
Nadzorczej, skoro Pan Starosta twierdzi, Ŝe jest partnerem do rozmów.”
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe Przewodnicząca Rady Nadzorczej będzie mogła
udzielić informacji na wspólnym posiedzeniu komisji miejskiej i powiatowej, na które
zostanie zaproszona Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.
Radny Cezary Wawrzyński powtórnie prosił o udzielenie głosu Przewodniczącej
Rady Nadzorczej.
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Przewodniczący podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję i powiedział, Ŝe
w komisjach są przedstawiciele klubów radnych, którzy wypracują stanowisko.
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe Przewodniczący obraŜa załogę szpitala, Zarząd
Spółki, rady nadzorcze i równieŜ dał się zmanipulować, poniewaŜ zamyka dyskusję,
jeśli jest niekorzystna. Powiedział, Ŝe wiedzę na temat Spółki, Przewodniczący
posiada od Starosty i to jest najgorsza rzecz w tej Radzie, radni nie interesują się
sprawami Spółki, a Pan Starosta nie przekazuje rzetelnych informacji. Wystarczy
wrócić do historii, Ŝeby mieć obraz, jak Spółka pracuje, np. w 2001 roku obroty Spółki
wynosiły 8 mln zł, a obecnie - 20 mln. zł. Radny stwierdził, Ŝe na sali są
przedstawiciele Spółki, więc dlaczego Przewodniczący nie udzieli im głosu.
„To nasza decyzja, to my powinniśmy podjąć decyzję, nie Rada Miejska.”
Radny prosił o udzielenie głosu Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
Przewodniczący stwierdził, Ŝe nie udziela głosu.
Następnie przypomniał o złoŜeniu do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych
w dwóch egzemplarzach wraz z PIT-em.
Przewodniczący poinformował o Wojewódzkich Igrzyskach Samorządowych, które
odbędą się w Pasłęku i moŜna zgłaszać swój udział oraz VIII Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym
2007.
Powiedział równieŜ, Ŝe 25 maja br. odbędzie się Piknik Samorządowy w Klonowie.
Sekretarz Tomasz Kowalewski poinformował, Ŝe piknik, w którym będą uczestniczyć
pracownicy Starostwa i radni, rozpocznie się o godz. 16.00. Transport będzie
zabezpieczony. Szerszych informacji udzielę w terminie późniejszym, poniewaŜ
impreza jest w fazie organizacji.
Przewodniczący przedstawił podziękowanie dla Rady Powiatu w Ostródzie za
wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych wśród młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych
powiatu ostródzkiego w IV Powiatowym Konkursie na Najlepsze MłodzieŜowe
Miniprzedsiębiorstwo oraz ufundowanie nagrody.
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, dlaczego Starosta tak łatwo wydał pozwolenie na
budowę hipermarketu w Ostródzie.
Starosta odpowiedział, Ŝe decyzje na temat tej inwestycji zapadły wcześniej
w mieście. Nie było moŜliwości nie wydania pozytywnej decyzji.
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Edward Rosiński poinformował, Ŝe
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, jeśli inwestor spełni wymagane warunki,
Starosta jest zobligowany wydać pozwolenie na budowę. Podstawą wydania
pozwolenia są ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Były próby nie
wyraŜenia zgody na budowę z uwagi na róŜne braki, ale Wojewoda uchylił decyzję,
inwestor spełnił wymogi i nie było moŜliwości nie wydania pozytywnej decyzji. Nie
wiadomo, czy to będzie Kaufland, czy inny market, konsorcjum buduje sieć
handlową.
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Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe Burmistrz nie wydał Ŝadnej decyzji, bo nie
mógł wydać. Starosta, jako radny Brodiuk był przeciwny budowie tego marketu,
natomiast teraz wydał pozwolenie na budowę. Powiedział, Ŝe Starosta nie uwaŜał za
konieczne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, a przecieŜ moŜna
było tego zaŜądać.
Naczelnik Edward Rosiński powiedział, Ŝe Burmistrz teŜ miał moŜliwość
zablokowania tej inwestycji, ale z niej nie skorzystał. Kwestią sporną było
obsługiwanie inwestycji z drogi krajowej lub z drogi miejskiej. Burmistrz wyraził zgodę
na wjazd z drogi miejskiej.
Radny Grzegorz Socha stwierdził, Ŝe Burmistrz nie miał prawa odmówić dojazdu do
działki, która jest ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego. Nie musiał się
zgodzić na wjazd samochodów o duŜym tonaŜu i skorzystał z tego. Burmistrz
sugerował potrzebę wykonania raportu oddziaływania na środowisko i ten punkt
znalazł się w poprzedniej odmowie wydania pozwolenia na budowę, natomiast teraz
zrezygnowano z tego punktu.
Naczelnik Edward Rosiński odpowiedział, Ŝe dwa lata temu zmieniany był plan
zagospodarowania przestrzennego i moŜna było wprowadzić do tego planu
obostrzenia. Plan zagospodarowania przestrzennego określa warunki, a inwestor
spełnił wszystkie warunki wynikające z ustaleń planu i zastosował się do nich, jak
równieŜ do tych dotyczących obsługi towarowej.
Starosta powiedział, Ŝe w 2003 roku komisje Rady Miejskiej prosiły Burmistrza, Ŝeby
nie dawać moŜliwości budowania marketu. W 2005 roku Pan Burmistrz potwierdził
konsorcjum godziny dostarczania towaru do tego sklepu. Wszystkie warunki
wypełnione zostały przez konsorcjum, więc Starosta musi wydać pozwolenie na
budowę. Za przekroczenie terminu wydania decyzji Starostwo płaci po 500 zł kary
dziennie.
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe jest radnym trzecia kadencję i uczestniczył
w róŜnych sesjach, ale nigdy nie zdarzyło się, Ŝeby przewodniczący nie udzielił głosu
publiczności. Stwierdził, ze bardzo ubolewa z tego tytułu.
Przewodniczący powiedział, Ŝe sesja się jeszcze nie skończyła, a on udzielał głosu
w pierwszej kolejności radnym.
Radny Andrzej Waszczyszyn powiedział, Ŝe Ŝyjemy w takich czasach, w których
pewnych rzeczy nie moŜna uniknąć, np. lokalizacja stacji paliw przy szpitalu
w Ostródzie czy Hotel SPA w parku Wzgórz Dylewskich. W tych przypadkach teŜ
Starosta musiał wydać pozwolenie na budowę, chociaŜ nie jest to korzystne dla
środowiska ani dla zwierząt i ptaków zamieszkujących w tym parku.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął IX Sesję Rady
Powiatu w Ostródzie III kadencji.
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