
PROTOKÓŁ NR LII/2006 
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 3 sierpnia 2006 r. 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 825, zakończono o godz. 1040. 
Podjęto uchwałę Nr LII/304/2006. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył LII Sesję Rady Powiatu w Ostródzie     
II kadencji, zwołaną w trybie art.15, ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym, powitał 
radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować             
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie Sesji, 
który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Bogusława Soliszko. 
 
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. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk wyjaśnił, Ŝe potrzeba zwołania sesji w trybie pilnym 
wynika z konieczności zmian w budŜecie powiatu, związanymi z inwestycją 
dotyczącą przebudowy ulicy Plebiscytowej w Ostródzie. Stwierdził równieŜ, Ŝe lepiej 
będzie dla wykonawcy, jeŜeli będzie jeden przetarg i zharmonizowanie  
harmonogramu prac. 
 
Radny Czesław Najmowicz zapytał dokąd prowadzi ta droga. Dlaczego ją wybrano. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, Ŝe jest to 
ulica, która obsługuje  bardzo duŜe osiedle, nie jest jednak drogą przelotową. Oceny 
wniosku na tę drogę dokonywał panel ekspertów. 
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk wyraziła przekonanie, Ŝe dofinansowanie Gminy 
Miejskiej Ostróda z pewnością miało ogromny wpływ na ocenę wniosku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dokumentację na przebudowę ulicy 
Plebiscytowej wykonało miasto Ostróda, ale mogło wykonać tylko do granic 
administracyjnych miasta. W związku z tym w projekcie nie ma dalszej części drogi. 
 
Radny Najmowicz zapytał kto składał powyŜszy wniosek. 
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Dyrektor Ostrowska wyjaśniła, Ŝe Zarząd Dróg Powiatowych po ogłoszeniu terminu 
naboru do kontraktu wojewódzkiego miał dwa tygodnie na przygotowanie i złoŜenie 
dokumentów. ZłoŜono więc wnioski na drogi, na które były gotowe dokumentacje. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe w maju była 
zwoływana specjalnie sesja. Tam było wyjaśniane dlaczego wnioski są składane na 
takie drogi. Stwierdził równieŜ, Ŝe naleŜy mieć pretensje do Wójta Gminy Ostróda, Ŝe 
nie dołoŜył środków do inwestycji. O tym dyskusja powinna być w maju, a wówczas 
Rada zadecydowała, Ŝe chcemy robić tę drogę, a nawet trzy. 
 
Radna Krystyna Łątkowska Tyszkiewicz wyraziła zdanie, Ŝe pozytywnym jest fakt, Ŝe 
powiat razem z miastem będzie robił tę inwestycję. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk wyjaśnił, Ŝe na składanie wniosków do kontraktu 
wojewódzkiego był bardzo krótki termin. Nie ma moŜliwości składania wniosków    na 
projekty, które nie są przygotowane pod względem dokumentacji. Kontrakt opiewał 
na kwotę 23 mln zł na całe województwo, preferowane były projekty powyŜej              
3 mln zł. 
 
Przewodniczący Rady zapytał kiedy nastąpi rozpoczęcie i zakończenie inwestycji. 
 
Dyrektor ZDP odpowiedziała, Ŝe po dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
Zarząd Dróg ogłasza przetarg. Około 15 września przypadnie termin podpisania 
umowy z wykonawcą, 29 listopada br. zaś termin zakończenia inwestycji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wawrzyński zaproponował, aby Rada albo 
Komisja zajęła stanowisko w sprawie rozdziału środków z kontraktu wojewódzkiego. 
Kontrakt słuŜy wyrównywaniu szans, środki jednak dostają nie najbiedniejsi, ale 
Elbląg i Olsztyn, czyli najbogatsi. Nie moŜe być równieŜ tak, Ŝe jest kontrakt 
wojewódzki, wnioski rozpatruje Zarząd Województwa, beneficjentem jest Zarząd 
Dróg Wojewódzkich i prawie wszystko wygrywa. To jest korupcjogenne. 
 
Starosta Gawryluk poinformował, iŜ na Konwencie Starostów zgłaszał wniosek, aby 
zmienić zasady, Ŝe środki kontraktu wojewódzkiego dzieli Marszałek Województwa, 
który jest jednocześnie beneficjentem. Był wniosek, aby drogi wojewódzkie                
z kontraktu wyłączyć. 
 
Radna Ewa Szczurowska stwierdziła, Ŝe w przypadku złoŜenia przez samorząd 
trzech wniosków, panel ekspertów mógłby zaciągnąć informacji, które są dla 
wnioskodawcy najwaŜniejsze. 
 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali było 22 radnych. 
Protokół z LI Sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok było następnym 
punktem porządku obrad. 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk przedstawiła propozycje Zarządu Powiatu zmian 
w budŜecie: 
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- zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej- 51.324 zł, 
- zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na komisję          

poborową- 8.269 zł, 
- zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji                      

na sfinansowanie punktu interwencji kryzysowej- 30.000 zł, 
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat do budŜetu dochodów: SOSW 

Szymanowo- 52.500 zł, SOSW Miłakowo- 42.200 zł, Liceum Ogólnokształcące 
Ostróda- 15.540 zł, 

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z 
miasta Ostróda na budowę drogi- 1.626.131 zł, 

- zwiększenie planu dochodów własnych DPS Szyldak- 5.000 zł, 
- zmniejszenie planu dochodów- korekta inwestycji drogowych- 7.162.644 zł, 
- zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem dochodów: LO Ostróda- 

15.540 zł, SOSW Miłakowo- 42.200 zł,  
- zwiększenie planu wydatków SOSW Szymanowo z tytułu wpłat do budŜetu 

dochodów i usług- 52.500 zł oraz na malowanie korytarzy- 25.000 zł, 
- zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku z tytułu 

dochodów własnych i niedoszacowania miesięcznych kosztów utrzymania 
mieszkańca- 58.831 zł. 

Skarbnik poinformowała równieŜ o następujących korektach inwestycji: 
- zwiększenia wydatków na: przebudowę drogi powiatowej ulicy Plebiscytowej           

w Ostródzie- 968.983 zł, na przebudowę Al.Wojska Polskiego w Morągu- 
176.661 zł, na zakup sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Zawodowych 
im.Staszica w Ostródzie- korekta VAT- 4.876 zł, 

- zmniejszenia wydatków na: przebudowę drogi powiatowej Zawroty- Szeląg- 
3.708.987 zł, przebudowę i remont ulic Słowackiego, Mickiewicza                      
i Olsztyńskiej w Ostródzie- 3.328.986 zł, przebudowę Al.Wojska Polskiego     
w Morągu- 1.033.442 zł. 

Skarbnik BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe wskaźnik ogólnego zadłuŜenia 
powiatu po proponowanych zmianach wyniesie 30,30 %, w związku z tym do końca 
2006 roku naleŜy jeszcze zmniejszyć deficyt, który obecnie wynosi 7.660.885 zł. 
 
Radny Cezary Wawrzyński wyraził zdanie, Ŝe naleŜy iść do sądu w sprawie zapłaty 
kwoty 4.876 zł z tytułu korekty podatku VAT za sprzęt komputerowy dostarczony ZSZ 
im.Staszica. Zdaniem radnego jest to bzdurą i dlatego trzeba to nagłośnić. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, Ŝe kosztorys na malowanie korytarzy          
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Szymanowie wynosi ponad 
30.000 zł, powiat daje tylko 25.000 zł. Radny zapytał skąd dyrektor weźmie pozostałą 
część środków. 
 
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe z uzyskanych dochodów własnych. Kwota po przetargu 
równieŜ moŜe być mniejsza. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn zapytał co będzie z dalszym odcinkiem ulicy 
Plebiscytowej, będącym w najgorszym stanie, znajdującym się na terenie Gminy 
Ostróda.  
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Dyrektor Ostrowska odpowiedziała, Ŝe w tym kontrakcie wojewódzkim nie moŜe być 
ten odcinek ujęty. Ewentualnie moŜna ze środków własnych powiatu wykonać tutaj 
nakładkę. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, czy były próby porozumienia się z Wójtem Gminy 
Ostróda w sprawie współfinansowania remontu tego odcinka drogi. Ile kosztowałoby 
połoŜenie nakładki. 
 
Dyrektor ZDP odpowiedziała, Ŝe na ten odcinek jest przygotowywana kalkulacja. 
Bardzo orientacyjnie koszt nakładki na długości odcinka ponad 300 m wynosiłby          
w granicach 400.000 zł. 
 
Radny Niewiadomski wyraził zdanie, Ŝe naleŜy zastanowić się, skąd wziąć środki     
na wykonanie nakładki na tym odcinku, inaczej trudno będzie zrozumieć 
mieszkańcom, dlaczego robi się odcinek, gdzie jest dobra nawierzchnia, a nie robi 
się zniszczonej. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe trudno będzie zebrać na ten cel środki, tym 
bardziej, Ŝe jest wiele innych pilnych wydatków, jak pilny zakup nowego ciągnika dla 
Morąga. Realizowane są więc najpilniejsze zadania. 
 
Radny Wawrzyński przyznał rację radnemu Niewiadomskiemu, jednocześnie 
stwierdzając, Ŝe Gmina Ostróda powinna współfinansować połoŜenie nakładki na 
drodze znajdującej się na jej terenie. Gmina dokładając część środków udowodni, Ŝe 
ta droga jest najwaŜniejsza. 
 
Radny Edmund Banasiak podziękował za wyremontowanie nawierzchni dróg na 
terenie Gminy Ostróda.  
 
Radny Zygmunt Kuczewski podziękował za wykonanie nakładki na drodze śabi Róg- 
Boguchwały. Radny wyraził zdanie, Ŝe zrobiono to bardzo szybko i starannie. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe radni dyskutują o czymś co jest poza dyskusją. 
MoŜna do tego wrócić przy okazji prac nad budŜetem na rok przyszły i uwzględnić 
dzisiejsze uwagi. 
 
Radna Irena Jara zaproponowała, aby zobowiązać Zarząd Powiatu, Ŝeby zastanowił 
się skąd na ten odcinek drogi wziąć środki. 
 
Radny Wawrzyński wyraził przekonanie, Ŝe naleŜy przyjąć zasadę, iŜ gmina 
dofinansowuje remonty dróg na swoim terenie. Powiat zrobiłby wówczas więcej na 
drogach. 
 
Radna Jara zapytała skąd Gmina Ostróda ma wziąć środki na dofinansowanie 
remontów dróg. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, Ŝe kaŜdy wójt powie, Ŝe te drogi nie są 
gminne, to są drogi powiatowe. Zapytał czy gmina będzie partycypowała w kosztach 
remontu drogi Smykówko- Klonowo. 
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Dyrektor Ostrowska odpowiedziała, Ŝe obecnie nie będzie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Wawrzyński wyjaśnił, Ŝe Gmina Miejska Ostróda 
wychodzi z załoŜenia, Ŝe w mieście przy drogach powiatowych mieszkają 
mieszkańcy miasta. Podobna sytuacja jest w gminie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Gospodarki Jan Ślebioda poinformował, Ŝe na 
posiedzeniu przed Sesją Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
przedstawione propozycje zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
 
Na koniec dyskusji Przewodniczący Rady wspomniał o zagroŜeniach dotyczących 
wykonania tej inwestycji - bardzo krótki okres wykonania zadania i ogromna kwota 
(ponad 7 mln zł) do przerobienia. 
 
Dalszych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania  na sali obecnych było 18 radnych.  
Uchwała Nr LII/304/2006 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, została 
podjęta przy 17 głosach „za” i 1- „przeciw” i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski, odnośnie punktu 7 sprawozdania, zapytał jakie działki 
zostaną sprzedane w Dobrocinie i kto jest ich nabywcą. Odnośnie punktu 10 
sprawozdania zapytał, czy juŜ jest postanowione o przekazaniu obiektów Domu 
Pomocy Społecznej w Molzie Stowarzyszeniu Organizatorów i MenadŜerów Pomocy 
Społecznej i Ochrony Zdrowia.  
Radny stwierdził równieŜ, Ŝe w punkcie 24 sprawozdania zapisane jest, iŜ 
zaoszczędzone środki w wyniku przetargów na wykonanie nakładek bitumicznych 
zostaną przeznaczone na materiały do konserwacji cząstkowych, wykonanie ścinki 
poboczy i usunięcie karp, podczas gdy rok temu Pan Starosta obiecał, Ŝe będą 
przeznaczone na nakładkę na ulicy Bema w Morągu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk wyjaśnił, Ŝe przed połoŜeniem nakładki na ulicy Bema 
naleŜy zrobić sieć burzową. Nie ma moŜliwości bowiem podłączenia tej ulicy            
do modernizowanej Al.Wojska Polskiego.  
Starosta poinformował o rozmowie z Burmistrzem Morąga w sprawie jego 
partycypowania w kosztach modernizacji ul Bema, dotyczących sieci burzowej. 
 
Dyrektor ZDP poinformowała, Ŝe w ubiegłym roku były interwencje mieszkańców 
ul.Bema odnośnie zalewania posesji. Wykonanie samej nakładki nie załatwi tematu, 
wręcz przeciwnie będzie powodowało skargi mieszkańców odnośnie zalewania 
posesji. 
 
Radny A. Niewiadomski stwierdził, Ŝe ul.Bema nie jest wielką inwestycją, a sprawa 
ciągnie się juŜ szmat czasu. Przy inwestycji przebudowy Al.Wojska Polskiego moŜna 
zrobić ulicę Bema. 
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Radny Niewiadomski odnośnie przekazania nieruchomości DPS w Molzie 
Stowarzyszeniu stwierdził, Ŝe powiat nie powinien wspomnianych obiektów 
przekazywać za darmo. 
 
Radny Cezary Pec wyjaśnił, Ŝe trzeba znać wartość tej nieruchomości, aby wiedzieć 
o czym jest dyskutowane, jaka jest jej wartość. Po dokonaniu wyceny nieruchomości 
wróci się do tego na komisjach i wtedy Rada zadecyduje o jej przekazaniu. 
Radny C. Pec wyjaśnił równieŜ, Ŝe działki przeznaczone do sprzedaŜy w Dobrocinie 
są małymi działkami garaŜowymi. Ich nabywcami będą ich uŜytkownicy. 
 
Starosta A. Gawryluk stwierdził, Ŝe nie moŜna podłączyć ul.Bema do sieci burzowej 
Alei Wojska Polskiego, poniewaŜ najbliŜsza studzienka znajduje się w odległości 
kilkuset metrów. W Powiecie Ostródzkim moŜna wskazać 30% dróg, które nie nadają 
się do uŜytku i trzeba byłoby je zamknąć. To nie jest argument. 
 
Dyrektor Małgorzata Ostrowska stwierdziła, Ŝe stan nawierzchni ulicy Bema jest taki, 
poniewaŜ nie ma odpowiedniego odwodnienia. Nie moŜna równieŜ dołączyć tej ulicy 
do inwestycji Al.Wojska Polskiego. 
 
Radna Irena Jara zapytała, który budynek przy ulicy Garnizonowej zostanie 
darowany Gminie Miejskiej Ostróda na adaptację na lokale socjalne. 
 
Starosta wyjaśnił, Ŝe jest to budynek, który przedtem uŜytkował PKS. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wawrzyński wyraził zdanie, Ŝe ten budynek 
nadaje się tylko do tego, na co przeznaczyło go Miasto Ostróda, to znaczy 
mieszkania socjalne. Miasto juŜ duŜo wcześniej przygotowało dokumentację  na 
mieszkania socjalne w tym budynku, w międzyczasie budynek został 
skomunalizowany w ten sposób, Ŝe otrzymał go powiat. 
 
Radny A. Niewiadomski powiedział, Ŝe nie widzi problemu, aby ten budynek 
przekazać miastu Ostródzie. JeŜeli chodzi o budynek w Molzie, gdyby przekazać go 
samorządowi, to byłoby w porządku. Przekazanie Stowarzyszeniu, zdaniem radnego 
jest rozdawnictwem majątku powiatu. 
 
Przewodniczący Rady wyraził Ŝal, Ŝe nie ma dzisiaj na sesji „Ŝarliwego obrońcy 
budŜetu powiatu” redaktora M. Kłokockiego, który kiedyś napisał „Powiat biedny ale 
hojny” . „Ciekawe, co w tej sytuacji, kiedy powiat zamierza oddać całe dwie 
nieruchomości, napisałby redaktor Kłokocki?”- zapytał retorycznie Przewodniczący 
rady. 
 
Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski i 
oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złoŜenia oświadczeń o stanie 
majątkowym, na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji Rady. 
Zapytał teŜ o przyjazd dzieci z Domu Dziecka z Prawdińska do naszego powiatu. 
 
Starosta A. Gawryluk odpowiedział, Ŝe dzieci juŜ przyjechały, ich pobyt będzie trwał 
10 dni. Zakwaterowane są w Domu Dziecka w Szymonowie. Od licznych sponsorów 
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zostało zebrane 8.000 złotych. PKS nieodpłatnie udostępnił autokar. Całkowity koszt 
pobytu dzieci wynosić będzie w granicach 14.000- 15.000 zł. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, Ŝe w okresie obchodów Dni Grunwaldu 
wybuchł poŜar w miejscowości Lobdowo. Z powodu utrudnionego dojazdu straŜy 
poŜarnej spłonęły dachy pomieszczeń gospodarczych i budynku mieszkalnego. 
Radny poprosił o chociaŜ symboliczne wsparcie poszkodowanych w poŜarze. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn wnioskował teŜ o zmuszenie lokalnej policji, aby 
egzekwowała przestrzeganie przepisów drogowych dotyczących tonaŜu 
samochodów cięŜarowych, zwłaszcza przez niszczenie mostów w gminie Dąbrówno. 
 
Wiceprzewodniczący C.Wawrzyński poparł radnego Waszczyszyna odnośnie 
zmuszenia policji do działania, jednocześnie wyraził przekonanie, Ŝe naleŜałoby       
od razu  przeznaczyć  około 500 zł na paliwo dla policji. 
 
Dyrektor ZDP wyraziła przekonanie, Ŝe Policja stwierdzi, iŜ Zarząd Dróg 
Powiatowych nie ma parkingów, gdzie moŜna byłoby waŜyć pojazdy. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zaproponował, aby podpisując porozumienie z Gminą 
Miejską Ostróda, w sprawie przekazania zarządzania ulicami będącymi drogami 
powiatowymi, uwzględnić zapis, aby gmina wykonując dokumentację na drogi 
powiatowe uzgadniała to z Zarządem Dróg Powiatowych. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął LII Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 


