
PROTOKÓŁ  Nr LIII/2006  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 31 sierpnia 2006r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 17.10. 
 
Podjęto uchwały od Nr LIII/305/2006 do Nr LIII/308/2006. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył LIII Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie II kadencji, zwołaną w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie 
powiatowym, powitał radnych, pracowników Starostwa i zaproszonych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
W sesji uczestniczyli: 

- Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie Pan 
Ryszard Kowalski, 

- Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie Pan Andrzej 
Dzieliński. 

 
Następnie Przewodniczący przedstawił wniosek grupy radnych o zwołanie sesji, który 
stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, Ŝe głównym powodem zwołania 
obecnej sesji jest szansa przekazania Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w 
Dobrocinie  Ministerstwu Rolnictwa i Wsi. Liczba docelowo przejmowanych szkół 
przez Ministerstwo jest ograniczona. Sesja zwołana jest w trybie pilnym, poniewaŜ 
uchwała powinna się znaleźć w poniedziałek w Ministerstwie. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał Radną Ewę Szczurowską. 
 
Porządek obrad proponowany przez wnioskodawców brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostródzie. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Agro-

Ekonomicznych w Dobrocinie. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny mienia powiatu. 
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
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W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Protokół z LII 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 następujące propozycje zmian 
w budŜecie powiatu na 2006 rok: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie dotacji na wzmocnienie działalności Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego – 20 133 zł, 
- zwiększenie dotacji na sfinansowanie działalności domów pomocy społecznej 

– 173 739 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu dochodów z usług z SOSW w Ostródzie 

– 12 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu dochodów z usług z Bursy Szkolnej – 

30 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu dochodów dot. melioracji wodnych – 

100 zł, 
2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z tytułu zwiększenia 

dotacji na wzmocnienie działalności – 20 133 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie w związku ze wzrostem dochodów –  

12 000 zł, 
- zwiększenie w Bursie Szkolnej w związku ze wzrostem dochodów – 30 000 zł, 
- zwiększenie w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku w związku ze wzrostem 

dotacji – 64 489 zł, 
- zwiększenie w Domu Pomocy Społecznej w Molzie w związku ze wzrostem 

dotacji – 109 250 zł, 
- zwiększenie na zakończenie remontu w LO dotyczącego odwodnienia piwnic 

– 4 386 zł, 
- zwiększenie na zakup materiałów na remont sanitariatów w ZSZ im. Staszica 

w Ostródzie – 1 750 zł, 
- zwiększenie na naprawę pokrycia dachowego w ZSAE w Dobrocinie –  

5 500 zł, 
- zwiększenie na zakończenie remontu w SOSW w Miłakowie – 7 500 zł, 
- wprowadzenie następujących zadań remontowych, w związku ze składaniem 

wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej: 34 931 zł – remont 
pomieszczeń w ZSZiO w Morągu, 33 308 zł – remont tarasu nad stołówką w 
SOSW w Ostródzie, 26 700 zł – wykonanie regulacji i usprawnienia 
wewnętrznej instalacji c.o. w ZSL w Morągu, 2 400 zł – wymiana 3 okien w 
ZSL w Morągu, 15 000 zł – usunięcie skutków nawałnicy w ZSL w Morągu, 

- zmniejszenie w Starostwie i przesunięcie do ZSZ im. Staszica oraz ZSAE  
w Dobrocinie (oszczędności po przetargach) – 7 250 zł, 

- zmniejszenie w Starostwie z oszczędności po przetargach i przesunięcie do 
SOSW w Miłakowie – 4 000 zł, 

3/ korekta inwestycji: 
- zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego – 7 137 zł, 
- zmniejszenie dot. termomodernizacji obiektów SOSW w Szymanowie –  
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265 640 zł, 
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: 
Starostwo – 29 944 zł, ZS w Saminie – 933 zł, ZSZ im. Staszica w Ostródzie –  
3 600 zł, SOSW w Miłakowie – 2 000 zł, Dom Dziecka w Morągu – 840 zł, Dom 
 Pomocy Społecznej w Szyldaku – 3 966 zł, PCPR w Ostródzie – 12 230 zł. 
 
Uwag do propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Jan Ślebioda poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Gospodarki na 
swoim posiedzeniu tuŜ przed sesją, pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian  
w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr LIII/305/2006 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Ostródzie. 
 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie Ryszard 
Kowalski powiedział, Ŝe obecnie w Ośrodku działa szkoła specjalna podstawowa, 
gimnazjum specjalne i zasadnicza szkoła zawodowa. Szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy rozszerzy ofertę Ośrodka, a dzieci z upośledzeniem 
umiarkowanym  będą mogły kontynuować naukę i wyuczyć się zawodu. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe w § 4 i § 46 statutu szkoły powielone 
są ustępy. W związku z powyŜszym, wnioskował o wykreślenie w § 46 ustępów  
2 i 3. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, czy są zabezpieczone pomieszczenia dla tej 
szkoły. 
 
Dyrektora odpowiedział, Ŝe na pierwszym piętrze przygotowana będzie świetlica 
na pracownię gospodarstwa domowego. dzieci uczęszczające do tej szkoły będą 
miały warunki komfortowe, poza tym, Ŝe będą musiały wejść na I piętro. 
 
Rady Andrzej Filipiuk zapytał, jakie kierunki kształcenia przewiduje się w szkole. 
 
Dyrektor odpowiedział, Ŝe w § 6 statutu wymienione są kierunki kształcenia, tj.: 
- dekoratorstwo, pamiątkarstwo,  
- prace stolarskie, 
- elementy ogrodnictwa,  
- gospodarstwo domowe, 
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- prace naprawcze i konserwatorskie, 
- elementy krawiectwa, dziewiarstwa, hafciarstwa i tkactwa, 
- wikliniarstwo, 
- ceramika,  
- mysie samochodów, 
- hodowla zwierząt, 
- zadania biurowe. 

Dyrektor stwierdził, Ŝe dzięki powstaniu tej szkoły wzrośnie subwencja oświatowa. 
 
Przewodniczący Jerzy Grubba stwierdził, Ŝe kilka lat temu do ośrodków trzeba było 
dokładać, natomiast teraz naleŜy pochwalić dyrektorów i rady pedagogiczne za 
działania w kierunku rozszerzania ofert placówek, a w związku z tym zwiększenia 
szans na pozyskiwanie środków z zewnątrz, dzięki którym nasze ośrodki są bardzo 
dobrze wyposaŜone. 
 
Radny Janusz Lipski stwierdził, Ŝe naleŜy podkreślić równieŜ aspekt wychowawczy, 
poniewaŜ te dzieci po ukończeniu tej szkoły będą czuły się bardziej potrzebne. 
 
Dalszych pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIII/306/2006 w sprawie załoŜenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do 
protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Agro-
Ekonomicznych w Dobrocinie było następnym punktem porządku obrad. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas poinformował, Ŝe na rozmowach w sprawie przekazania 
Zespołu był wspólnie z panią naczelnik Wydziału Oświaty oraz z dyrektorem szkoły. 
Rozmowy przeprowadzono z dyrektorem Departamentu ds. Oświaty, któremu ZSAE 
w Dobrocinie jest znany, poniewaŜ przed przejęciem szkół przez powiaty, równieŜ 
zajmował się szkołami rolniczymi. Podstawowym warunkiem przejęcia szkoły przez 
Ministerstwo jest profil rolniczy, inne kierunki nie zostaną przejęte. Ministerstwo 
zainteresowane jest równieŜ przejęciem majątku. Powiedział, Ŝe uchwała Rady 
Powiatu w sprawie przekazania jest intencyjna, a decyzje o przejęciu będą podjęte w 
przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi to przekazanie mienia, to na pewno będzie wizytacja 
przedstawicieli Ministerstwa w tej sprawie. 
 
Radny Czesław Najmowicz zapytał, dlaczego druga szkoła rolnicza w powiecie nie 
jest przeznaczona do przekazania Ministerstwu. 
 
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe tworzy się sieć około 70 szkół i nie ma szans przejęcia 
dwóch szkół z jednego powiatu. Poza tym więcej klas o profilu rolniczym jest w 
szkole w Dobrocinie. Jest równieŜ kwestia gospodarstwa rolnego, którego szkoła  
w Ostródzie nie posiada. 
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Wyjaśnił teŜ, Ŝe wszystkie klasy nie związane z rolnictwem będą wygaszane. Do 
czasu wygaszenia klas, będziemy przekazywać Ministerstwu subwencję na tych 
uczniów. 
 
Radny Andrzej Mańka stwierdził, Ŝe jest to słuszny kierunek i jedyne wyjście, aby ta 
szkoła się utrzymała. Zgłosił formalny wniosek o zakończenie dyskusji w tym temacie 
i przegłosowanie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada 4 głosami „za”, przy 14 głosach „przeciw” i 2 głosach :wstrzymujących się” nie 
wyraziła zgody na zamknięcie dyskusji w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji Edmund Banasiak 
poinformował, Ŝe Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie 
zaopiniowała propozycję przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Agro-
Ekonomicznych w Dobrocinie Ministerstwu Rolnictwa i Wsi. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz powiedziała, Ŝe członkowie Rady 
Pedagogiczne przy ZSAE w Dobrocinie równieŜ jednogłośnie poparli propozycję 
przekazania placówki. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe był program naprawczy gospodarstwa 
pomocniczego przy tej szkole. Zapytał, czy dalej jest ono zadłuŜone. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk powiedziała, Ŝe program naprawczy sprawdził 
się i gospodarstwo na dzień dzisiejszy nie ma zobowiązań przeterminowanych, jest 
raczej kwestia naleŜności. Natomiast na minusie ok. 25 000 zł są środki obrotowe.  
Stwierdziła, Ŝe z gospodarstwa rolniczego jest dochód z dzierŜaw, natomiast 
gospodarstwo komunalne wymaga nakładów.  
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, czy powiat będzie musiał prowadzić te kierunki 
o profilu nierolniczym, których nie przejmie Ministerstwo. 
 
Naczelnik BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe powiat będzie prowadził te klasy do 
czasu ich wygaszenia. Powiat będzie przekazywał subwencję na jednego ucznia,  
a zasady działalności będą spisane w porozumieniu pomiędzy Powiatem  
a Ministerstwem.  
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe w takim razie będą dwie szkoły, inna 
dyrekcja, rada pedagogiczna, rada rodziców, itp. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, Ŝe jest za przekazaniem szkoły 
Ministerstwu, ale przy przekazywaniu trzeba zwrócić na te sprawy uwagę. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych Andrzej Dzieliński stwierdził, Ŝe do 
czasu wygaszenia tych szkół będą i nauczyciele i rada pedagogiczna. Te kierunki są 
w trakcie wygaszania, poniewaŜ nie ma nowego naboru do tych klas. Powiedział, Ŝe 
trzeba przeznaczyć sporo pieniędzy na wyremontowanie obiektów, tj. 
termomodernizacja, remont dachów itp. Jeśli nie będzie naboru i środków na 
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remonty, odejdzie dobra kadra nauczycielska. Rada pedagogiczna jednogłośnie 
poparła pomysł przekazania szkoły Ministerstwu, bo pamięta tamte czasy, kiedy 
szkoła była prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa. 
 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr LIII/307/2006 w sprawie przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Agro-
Ekonomicznych w Dobrocinie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 
do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
darowizny mienia powiatu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk powiedział, Ŝe Zarząd proponuje przekazać 
Ministerstwu te działki, które są istotne do prowadzenia szkoły. Pozostawiamy ok. 36 
ha ziemi w obrębie Wilamowo. Są to odrębne grunty, połoŜone osobno, natomiast te 
przy szkole proponuje się przekazać Ministerstwu. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, jaka jest ogólna powierzchnia działek, które będą 
przekazane. 
Naczelnik Wydziału Geodezji Józef Butkiewicz odpowiedział, Ŝe jest to 82,6510 ha. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski proponował, aby przy przekazywaniu Zespołu Szkół 
Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie Ministerstwu Rolnictwa, część maszyn i urządzeń 
stanowiących własność Szkoły przekazać Zarządowi Dróg Powiatowych, np. ciągnik, 
kosiarka, itp. 
 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe w Obwodzie Drogowym Nr 2 w  Morągu jest pilnie 
potrzebny ciągnik. 
 
Radny Janusz Lipski zgłosił wniosek o nieodczytywanie przez przewodniczącego 
wykazu działek, poniewaŜ wszyscy radni posiadają treść projektu uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Uchwała Nr LIII/308/2006 w sprawie darowizny mienia powiatu, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski prosił o wyjaśnienie punktu dotyczącego zgody 
Zarządu na wykonanie przez PZOZ w Ostródzie prac budowlanych. 
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Starosta odpowiedział, Ŝe działki Nr 155/6 i 155/7, na których usytuowany jest 
budynek szpitala, są własnością Powiatu i właściciel musi wyrazić zgodę na 
prowadzenie inwestycji na tych działkach, która jest niezbędna do otrzymania 
pozwolenia na budowę. Inwestycja dotyczy rozbudowy szpitala. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
Radny Andrzej Waszczyszyn prosił o zabezpieczenie polbruku i krawęŜnika 
potrzebnego do ułoŜenia chodnika przy Zespole Szkół w Saminie. 
Radny stwierdził równieŜ, Ŝe w mediach jest bardzo mało informacji na temat 
działalności Rady Powiatu.  
 
Starosta powiedział, Ŝe przed kaŜdą sesją podawany jest do publicznej wiadomości 
porządek obrad. Gazeta Ostródzka otrzymuje informacje o podjętych uchwałach. 
Poinformował, Ŝe obecnie przygotowywana jest taka informacja o działalności 
podsumowująca kadencję. 
 
Rzecznik Prasowy Starosty Bernadetta Chyrzyńska wyjaśniła, Ŝe informacje do 
mediów wysyła, ale to czy ukazują się one na łamach prasy nie zaleŜy od niej. 
Powiedziała, Ŝe nie zarządza mediami i nie ma wpływu na decyzję o publikacji 
przesyłanych informacji. „Trzeba zapłacić, Ŝeby ukazała się informacja.’ 
 
Przewodniczący potwierdził słowa pani Rzecznik i stwierdził, Ŝe on równieŜ 
przekazuje Gazecie Morąskiej róŜne materiały dotyczące działalności Rady i do tej 
pory nic się nie ukazało. 
 
Przewodniczący przedstawił pismo z Izby Gospodarczej Powiatu Ostródzkiego   
w sprawie wstrzymania budowy wielkopowierzchniowych placówek handlowych. 
Poinformował, Ŝe na najbliŜszą sesję radni otrzymają w materiałach treść petycji  
w celu omówienia tematu. 
 
Radna Irena Jara wnioskowała o wykoszenie poboczy w Międzylesiu przy drodze 
powiatowej „od krzyŜa w kierunku Warlit”. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, czy organizowany będzie dojazd dla radnych na 
inaugurację nowego roku szkolnego oraz na DoŜynki Powiatowe. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe jak będą chętni, to dojazd będzie zorganizowany. Radni, 
którzy wyraŜą chęć, proszeni są o zgłoszenie do Biura Rady, pokój Nr 15  
w Starostwie. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął LIII Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała  
Barbara Węglarz 
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