
PROTOKÓŁ  Nr L/2006  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 16 maja 2006r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 8.00, zakończono o godz. 9.15. 
Podjęto uchwałę Nr L/294/2006. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył L Sesję Rady Powiatu w 
Ostródzie II kadencji, powitał radnych i pracowników Starostwa. Na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Mieczysława Piaścika. 
 
Porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i z 

realizacji uchwał Rady. 
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 osób. 
W sprawie protokołu Rada głosowała następująco: „za” przyjęciem głosowało  
16 osób, „wstrzymała się” od głosowania 1 osoba. 
W związku z tym, Ŝe liczba biorących udział w głosowaniu nie zgadzała się z liczbą 
radnych obecnych na sali, Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania. 
Protokół z XLIX Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, Ŝe Marszałek Województwa ogłosił 
konkurs na tzw. Rozbudowę i Modernizację Infrastruktury Drogowych w ramach 
Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 rok. Na ten program przeznaczone jest 27 mln zł, 
w tym 4 mln – na lotniska. W związku z tym, Ŝe są przygotowane dokumentacje, 
Zarząd postanowił zgłosić następujące zadania do powyŜszego programu: 

1) przebudowa drogi Zawroty – Szeląg, 
2) przebudowa ulicy Plebiscytowej w Ostródzie – inwestycja wspólna z Gminą 

Miejską, 
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3) przebudowa i remont ulic Słowackiego, Mickiewicza i Olsztyńskiej w Ostródzie 
– inwestycja wspólna z Gminą Miejską. 

 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk przedstawiła pozostałe propozycje zmian  
w budŜecie powiatu na 2006 rok: 

1/ zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania własne –  

57 780 zł, 
- zwiększenie w ZDP z tytułu wpływu z Kontraktu Wojewódzkiego na inwestycje 

drogowe – 9 829 606 zł, 
- zwiększenie w ZDP z tytułu wpływu z pomocy finansowej otrzymanej z Gminy 

Miejskiej na udział własny inwestycji drogowych w Ostródzie – 1 176 644 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpływu z róŜnych dochodów – 20 243 zł, 
- zwiększenie w ZSAE w Dobrocinie z tytułu dofinansowania zakupu maszyn i 

urządzeń do praktycznej nauki zawodu – 40 050 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat z gmin na konkurs motoryzacyjny – 2 400 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji od Marszałka na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 

10 500 zł, 
      2/ zmiany w planie wydatków: 

- zwiększenie w Starostwie z tytułu refundacji wynagrodzeń – 9 450 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Staszica w Ostródzie w związku z rozliczeniem 

programu „Comenius – Sokrates” – 3 655 zł i na pokrycie odsetek i kosztów 
postępowania sądowego dot. nagrody rocznej – 629 zł, 

- zwiększenie w oświacie  z tytułu wpłat gmin na konkurs motoryzacyjny –  
2 400 zł, 

- zwiększenie w opiece społecznej z tytułu wzrostu dotacji celowej – 57 780 zł, 
- zwiększenie w PCPR na wpis dot. zgłoszenia wierzytelności – 800 zł, 
- zwiększenie w związku z realizacją dotacji Marszałka na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi – 11 000 zł, 
- korekta planu w związku z programem EDUKACJA 2005 – 2 984 zł, 
3/ korekta inwestycji: 
- przebudowa drogi powiatowej Szeląg Zawroty (udział własny 927 247 zł) –  

3 708 987 zł, 
- przebudowa ulicy Plebiscytowej w Ostródzie (udział własny 758 446 zł) –  

6 068 168 zł, 
- przebudowa ulic: Olsztyńskiej, Słowackiego i Mickiewicza w Ostródzie (udział 

własny 408 220) – 3 328 986 zł, 
- korekta planu wydatków EDUKACJA 2005 w związku z rozliczeniem 

końcowym zadania – 2 984 zł 
- zakup maszyn i urządzeń do praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół 

Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie – 42 275 zł. 
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami: ZSL w Morągu – 2 990 zł,  

LO w Ostródzie – 3 900 zł, ZSZ im. Petofi w Ostródzie – 1 500 zł, PPP  
w Morągu – 1 500 zł, RDDz w Ostródzie – 3 000 zł, ZDP – 135 000 zł, CKU  
w Ostródzie 39 556 zł, Starostwo 1 102 zł. 

Ponadto powiedziała, Ŝe deficyt obecnie, przy wpisanych do budŜetu proponowanych 
inwestycjach, wynosi 9 017 760 zł, wskaźnik zadłuŜenia zaś – 32,68%. 
 
Skarbnik poinformowała teŜ, Ŝe Komisja BudŜetu i Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała przedstawione propozycje zmian w budŜecie powiatu. 
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Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, dlaczego nie zostały zgłoszone te dwie 
inwestycje drogowe, które nie weszły do programu ZPORR, tj. Morąg – Sambród  
i Smykówko – Klonowo. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk odpowiedział, Ŝe warunkiem składania wniosków  
o dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego jest wartość inwestycji przekraczająca 
3mln złotych. Poinformował, Ŝe o dofinansowanie przebudowy drogi Smykówko – 
Klonowo został złoŜony wniosek bezpośrednio do Ministerstwa. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz poparła propozycję złoŜenia wniosku  
o dofinansowanie remontu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie, poniewaŜ stan tej ulicy jest 
bardzo zły, a jest to droga wylotowa z miasta. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn zapytał, dlaczego w 2006 roku będzie wykonana 
nakładka bitumiczna na drodze, z której mieszkańcy Gminy Dąbrówno korzystają 
najmniej, poniewaŜ w naszym Powiecie jest tylko mały odcinek tej drogi i 
zdewastowana jest ona przede wszystkim przez samochody przewoŜące kamień. 
Radny wnioskował o wykreślenie z zadań drogowych proponowanych do realizacji  
w 2006 roku zadania: „wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi Brzeźno 
Mazurskie – Grzybiny – Myślęta – Turza Wielka” i skierowanie środków na inne 
zadania w Gminie Dąbrówno, np. Samin – Leszcz i Frygnowo – Łodwigowo. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Alojzy Kurowski poparł wniosek swojego przedmówcy. 
 
Starosta powiedział, Ŝe Kopalnia Surowców Mineralnych, przez którą została 
zniszczona droga, dofinansuje koszt remontu tej drogi w kwocie 135 000 zł. Taka 
moŜliwość jest tylko przez trzy lata, poniewaŜ tak długo będzie jeszcze prosperowała 
firma.  „Jeśli teraz nie skorzystamy z pomocy, to juŜ nie będzie takiej moŜliwości.” 
 
Radny Cezary Wawrzyński przypomniał, Ŝe ogólną kwotę na wykonanie nakładek  
w 2006 roku Rada juŜ przyjęła do budŜetu. W obecnym projekcie uchwały nie ma 
podziału na poszczególne zadania. Temat jest słusznie wywołany, ale moŜna 
dyskutować nad nim w innym punkcie porządku obrad. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe w budŜecie jest ogólna kwota na nakładki. 
Przetargi na konkretne zadania nie zostały jeszcze ogłoszone i Zarząd na 
posiedzeniu w dniu jutrzejszym podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr L/294/2006 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
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Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, Ŝe kwotę na nakładki drogowe Rada 
zapisała w budŜecie,  nie wiedząc na jakie zadania zostanie ona przeznaczona. 
Radny stwierdził, Ŝe kwestia podziału na poszczególne zadania powinna być 
przedyskutowana wcześniej przez radnych. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, na czym polega powierzchniowe utrwalenie drogi. 
Stwierdził, Ŝe droga Ostróda – Tułodziad jest bardzo zdewastowana i ma 
wątpliwości, czy 140 000 zł wystarczy na wyremontowanie jej. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas odpowiedział, Ŝe powierzchniowe utrwalenie dotyczy  
2- kilometrowego odcinka i jeŜeli nie zostanie to wykonane, to w przyszłym roku 
będzie konieczność połoŜenia znacznie droŜszej nakładki. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe ta  technologia  jest moŜliwa na drodze, gdzie jeszcze nie 
jest naruszony podkład. Dwukrotne wysypanie grysem i zalanie emulsją powoduje 
zasklepienie popękanej nawierzchni. śywotność wyremontowanej drogi takim 
sposobem wynosi kilka lat. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący poinformował i zaprosił radnych na piknik samorządowy, który 
odbędzie w Piławkach w dniu 2 czerwca br. o godz. 15.30. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski prosił o wyjaśnienie, z czego wynika podział 70% do 
dyspozycji Zarządu i 30% do dyspozycji dyrektorów szkół, środków na dokształcanie 
nauczycieli. Zdaniem radnego, dyrektorzy posiadają większą wiedzę na temat 
zapotrzebowania na dokształcanie nauczycieli w swoich placówkach. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk odpowiedziała, Ŝe na koniec roku te procenty są 
zupełnie inne, poniewaŜ dyrektorzy składają wnioski do Zarządu o środki na 
dokształcanie nauczycieli i te  70% wraca do szkół. Często na szczeblu powiatu 
organizowane są szkolenia  tańsze i lepiej zorganizowane. Stwierdziła, Ŝe kaŜdy 
wniosek dyrektora o środki na dokształcanie, po zaopiniowaniu przez Wydział 
Oświaty,  jest rozpatrywany przez Zarząd pozytywnie. Do tej pory nie było skarg do 
Zarządu na taki podział środków. Zarząd zdecydował się na taki podział środków na 
dokształcanie, aby je lepiej i racjonalnie wykorzystać. Poprzednio zdarzało się, Ŝe  
w szkołach środki nie były wykorzystywane i przesuwane na inne cele. Obecnie  
w szkołach, gdzie istnieje potrzeba (np. wprowadzenie nowych kierunków 
nauczania), Zarząd zwiększa tam środki na dokształcanie. 
 
Radny Andrzej Filipiuk pytał, czy i jakie działania podejmowane są w sprawie 
odpływu młodych ludzi z kraju po ukończeniu szkół średnich. Powiedział, Ŝe młodzieŜ 
po ukończeniu szkoły średniej deklaruje chęć wyjazdu za granicę w poszukiwaniu 
pracy. „Być moŜe okaŜe się kiedyś, Ŝe staniemy się powiatem ludzi starszych. 
Róbmy coś, Ŝeby zachęcić tych ludzi, Ŝeby zostali w kraju.” 
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Radna Irena Jara zgłosiła pilną potrzebę ograniczenia prędkości na drodze przy 
Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie. Stwierdziła, Ŝe jest to droga dojazdowa do 
Hotelu SPA Ireny Eris i w związku z tym, jest bardzo niebezpieczna dla dzieci 
wybiegających ze szkoły. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął L Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 


