
PROTOKÓŁ  Nr LIV/2006  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 28 wrze śnia 2006r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 15.20, zakończono o godz. 17.15. 
Podjęto uchwały od Nr LIV/309/2006 do Nr LIV/323/2006. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył LIV Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Andrzeja Waszczyszyna. 
 
Porządek obrad 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 wyemitowania obligacji przez Powiat Ostródzki 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka  

w Ostródzie. 
5. 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady 

udzielania stypendiów uczniom w roku szkolnym 2006/2007 i studentom  
w roku akademickim 2006/2007, finansowanych ze środków Działania 2.2. 
 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady 
udzielania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Ostródzkiego osiągających szczególne wyniki w nauce, dziedzinach 
artystycznych i sporcie w 2006 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych 
w Dobrocinie Liceum Profilowanego i szkół kształcących w zawodach 
nierolniczych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie nadania statutów: 
1) Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
2) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 
3) Domowi Pomocy Społecznej w Szyldaku, 
4) Domowi Dziecka w Morągu, 
5) Rodzinnemu Domowi Dziecka w Grabinku, 
6) Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie. 

12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
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i z realizacji uchwał Rady. 
13. 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 radnych. 
Rada 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”  przyjęła protokół z LIII Sesji 
Rady Powiatu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok był 
następnym punktem porządku obrad. 
 
Radny Stanisław Siwkowski złoŜył wniosek o nieodczytywanie przez 
Przewodniczącego podstaw prawnych podejmowanych w dniu dzisiejszym uchwał. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
 
Z propozycjami Zarządu zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, radni zapoznali się 
na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Gospodarki, przed rozpoczęciem sesji. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/309/2006 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
 
 Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyemitowania obligacji przez Powiat Ostródzki oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/310/2006 w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Ostródzki 
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Ostródzie 
było następnym punktem porządku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/311/2006 w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
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 Kolejnym 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/312/2006 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 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na dokonanie darowizny. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/313/2006 w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny, 
została podjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi 
załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom w roku szkolnym 
2006/2007 i studentom w roku akademickim 2006/2007, finansowanych ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe na posiedzeniach komisji o tematyce 
przedsesyjnej radni zostali poinformowani o zmianach w treści regulaminów  
i pozytywnie je zaopiniowali. Są to zmiany porządkowe, których wykaz radni 
otrzymali przed sesją na piśmie. 
Uwag do proponowanych zmian nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie proponowanych poprawek  
w regulaminach, stanowiących załączniki do projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem proponowanych zmian do 
załączników projektu uchwały. 
Wykaz zmian stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr LIV/314/2006 w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady 
udzielania stypendiów uczniom w roku szkolnym 2006/2007 i studentom  w roku 
akademickim 2006/2007, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, została podjęta jednogłośnie  
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i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
 Ósmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego osiągających szczególne wyniki w nauce, 
dziedzinach artystycznych i sporcie w 2006 roku. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr LIV/315/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady 
udzielania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego 
osiągających szczególne wyniki w nauce, dziedzinach artystycznych i sporcie w 2006 
roku, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych 
w Dobrocinie Liceum Profilowanego i szkół kształcących w zawodach nierolniczych 
było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący zapytał, czy w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych  w Dobrocinie nic się nie zmieni, 
skoro jest zmiana kierownictwa tego resortu. 
 
„Przeprowadziłam rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Ministerstwa, który 
powiedział, Ŝe nic w sprawie przejęcia szkół nie zmieniło się” – odpowiedziała 
Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz. 
 
Radny Edmund Banasiak poinformował, Ŝe na ostatnim posiedzeniu Komisji 
Rolnictwa była omawiana między innymi działalność Zespołu Szkół Agro-
Ekonomicznych w Dobrocinie. Dyrektor Zespołu stwierdził, Ŝe bardzo liczy na rozwój 
szkoły po przejęciu jej przez Ministerstwo. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/316/2006 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agro-
Ekonomicznych w Dobrocinie Liceum Profilowanego i szkół kształcących  
w zawodach nierolniczych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do 
protokołu. 
 
 
 Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
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Uchwała Nr LIV/317/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie nadania 
statutów: 

1) Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
2) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 
3) Domowi Pomocy Społecznej w Szyldaku, 
4) Domowi Dziecka w Morągu, 
5) Rodzinnemu Domowi Dziecka w Grabinku, 
6) Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie. 

 
Uwag do projektów uchwał nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg 
Powiatowych w Ostródzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/318/2006 w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/319/2006 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do 
protokołu. 
 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej w Szyldaku. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/320/2006 w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  
w Szyldaku, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi 
Dziecka w Morągu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/321/2006 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Morągu, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu 
Domowi Dziecka w Grabinku. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/322/2006 w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka 
w Grabinku, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu Świetlicy 
Terapeutycznej w Ostródzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr LIV/323/2006 w sprawie nadania statutu Świetlicy Terapeutycznej  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 17 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 18 do protokołu. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, czy jest juŜ decyzja Zarządu w sprawie wniosku 
Komisji Rolnictwa dotyczącego wykonania odgrodzenia terenu Zespołu Szkół 
Rolniczych w Ostródzie od stacji paliw. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas odpowiedział, Ŝe Zarząd opowiada się za 
odgrodzeniem, ale w formie słupków czy pachołków, na pewno nie powinno to być 
ogrodzenie wymurowane na stałe.  
 
Radny Andrzej Waszczyszyn zgodził się z przedmówcą, Ŝe stałego ogrodzenia nie 
powinno się stawiać, poniewaŜ mogłoby powodować zagroŜenie przy ewakuacji  
w momencie poŜaru. Stwierdził, Ŝe jest to stacja paliw i droga ewakuacyjna nie moŜe 
być blokowana. 
 
Przewodniczący Jerzy Grubba powiedział, Ŝe teren moŜna równieŜ odgrodzić 
poprzez namalowanie linii. 
 
Radny Andrzej Filipiuk zgłosił wniosek o wyremontowanie chodnika przy budynku 
przy ul. Sportowej w Ostródzie, w którym mieści się Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna oraz Świetlica Terapeutyczna. Powiedział, Ŝe podczas opadów są 
bardzo głębokie kałuŜe, utrudniające zwłaszcza dojazd na wózkach inwalidzkich. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, Ŝe w materiale dotyczącym zmian w 
budŜecie w przesunięciach jest duŜa kwota, która została pominięta w dyskusji. 
Okazuje się, Ŝe została przesunięta ze Starostwa do Zarządu Dróg Powiatowych. 
Radny apelował, aby w przyszłości przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami 
były bardziej widoczne. 
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk wyjaśniła, Ŝe kwota w wysokości 130 000 zł pochodziła  
z „rezerwy”, którą Zarząd zostawił przy ostatnich zmianach, z przeznaczeniem na 
remonty w wysokości 137 000 zł w oświacie. Z tej kwoty Zarząd przesunął 130 000 zł 
na remonty dróg, nie na inwestycje. 
 
Radny Andrzej Filipiuk zgłosił, Ŝe na drodze do Liwy i na drodze w okolicach Samina, 
gdzie były kładzione nakładki, nie były remontowane pobocza. Zapytał, czy w 
umowie był zawarty remont poboczy, czy nie. Powiedział, Ŝe pobocza wysypane są 
ziemią, która po jakimś czasie porośnie chwastami, a przecieŜ na naszych terenach 
nie ma problemu ze Ŝwirem, którym moŜna posypać pobocza. 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, Ŝe  
umowa zawarta była tylko na wykonanie nakładek, pobocza remontowane są we 
własnym zakresie, sposobem gospodarczym. Ze względów oszczędnościowych, 
umowy do tej pory były podpisywane tylko na wykonanie nakładek. Dyrektor 
poinformowała, Ŝe do planu na przyszły rok będą ujęte remonty dróg z poboczami. 
 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe na poprzedniej sesji radny Andrzej Niewiadomski 
zgłosił wniosek o przejrzenie maszyn i ciągników w Zespole Szkół Agro-
Ekonomicznych w Dobrocinie, które mogłyby być wykorzystane w Zarządzie Dróg 
Powiatowych. 
 
Radny Andrzej Filipiuk odpowiedział, Ŝe w Dobrocinie są dwa ciągniki, które moŜna 
wykorzystać. 
 
Przewodniczący powiedział, Ŝe w obwodzie drogowym Nr 2 w Morągu bardzo 
potrzebny jest ciągnik. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas wyjaśnił, Ŝe przed przekazaniem szkoły Ministerstwu 
będzie przeprowadzona inwentaryzacja i na pewno ten temat będzie wzięty pod 
uwagę. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, Ŝe chodziło mu o sprzęt w dzierŜawie, która 
jest bardzo niska. Jednostka nie ma wymiernych korzyści z dzierŜawienia tych 
maszyn, a Zarządowi Dróg Powiatowych brakuje maszyn. Radny prosił o przyjrzenie 
się temu tematowi i podjęcie decyzji, czy nie warto oddać tego sprzętu ZDP. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas zaproponował, aby kierownicy obu obwodów 
drogowych obejrzeli sprzęt w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych i zdecydowali, czy 
będzie on im przydatny. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, Ŝe kwoty uŜytkowania sprzętu są tak 
niskie, poniewaŜ jest on juŜ stary i zniszczony. Jeśli będzie przydatny dla Zarządu 
Dróg Powiatowych, to przed podpisaniem porozumienia zostanie on przekazany 
naszej jednostce. 
 
„Dyrektor ZSAE w Dobrocinie na posiedzeniu Komisji Rolnictwa poinformował nas, 
Ŝe umowy dzierŜawy tego sprzętu wygasają na koniec września i będą podpisywane 
na nowo.”  – powiedział radny Stanisław Siwkowski. Zdaniem radnego trzeba 
wykonać inwentaryzację i sprzęt moŜna przekazać ZDP. 
 
Radny Czesław Najmowicz potwierdził, Ŝe sprzęt jest w bardzo złym stanie. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, kiedy rozpocznie się remont drogi Smykówko – 
Klonowo. 
 
Dyrektor Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, Ŝe firma obiecała w przyszłym 
tygodniu wejść juŜ z robotami. 
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 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe w tym punkcie przewidziana jest dyskusja na 
temat pisma Izby Gospodarczej Powiatu Ostródzkiego w sprawie wstrzymania 
budowy wielkopowierzchniowych placówek handlowych. Powiedział, Ŝe  Rada 
Powiatu nie posiada kompetencji do rozstrzygania w sprawach związanych  
z postępowaniem przy wydawaniu pozwoleń na budowę. 
Pismo stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk powiedział, Ŝe organem właściwym, zgodnie z ustawą 
prawo budowlane, do wydania decyzji o pozwolenie na budowę, jest Starosta. Jest to 
decyzja administracyjna, nie uznaniowa. Starosta nie moŜe odmówić wydania decyzji 
o pozwolenie na budowę, jeśli będą spełnione wszystkie wymogi ustawowe. Od 
kaŜdej decyzji słuŜy stronie odwołanie i jeśli nie będzie ona zgodna z prawem, 
zostanie uniewaŜniona. Poinformował, Ŝe w tym konkretnym przypadku decyzja 
jeszcze nie została wydana, poniewaŜ Firma nie uzyskała pozwolenia na zjazd  
z drogi wojewódzkiej. „Inwestor chce oddzielić zjazd od budowy, ale naszym 
zdaniem, jest to jedno zadanie.” Stwierdził, Ŝe wystąpił z pytaniem do Burmistrza, czy 
Inwestor spełnił warunki dotyczące zjazdu. JeŜeli opinia dotycząca zjazdu będzie 
negatywna, decyzja równieŜ będzie odmowna. Teren ten w planie 
zagospodarowania przestrzennego jest zakwalifikowany jako usługi, a usługą jest 
równieŜ handel. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas zapytał, czego Izba Gospodarcza oczekuje od Rady, 
skoro wiadomo, Ŝe nie posiada ona kompetencji dotyczących wstrzymania wydania 
pozwolenia na budowę, jeśli spełnione będą warunki ustawowe. Powiedział, Ŝe nie 
jest za budowaniem nowego wielkopowierzchniowego sklepu w Ostródzie, ale to nie 
zaleŜy ani od Rady, ani od Starosty.  
 
Przedstawiciel Firmy Intermarche  Józef Pietrzak powiedział, Ŝe jeśli powstanie 
jeszcze jeden market, spadną obroty tych firm, które juŜ istnieją. Prosił o 
spowodowanie wstrzymania budowy następnej placówki wielkopowierzchniowej. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe jeśli  kieruje się do organu petycje, to 
naleŜy równieŜ wskazać przepis prawny, na podstawie którego organ administracyjny 
moŜe podjąć decyzję w tej sprawie. Zgodnie z planem zagospodarowania, ten teren 
przeznaczony jest pod usługi. Rada, uchwalając w 2003 roku plan 
zagospodarowania, nie wiedziała, Ŝe będzie budowana wielkopowierzchniowa 
placówka handlowa. Właścicielami tego terenu było kilku właścicieli, którzy prowadzili 
drobne zakłady usługowe i dlatego teren został zakwalifikowany pod usługi. W tej 
sprawie właściwa jest tylko Rada Miejska uchwalając plan zagospodarowania. 
Starosta musi w ciągu 30 dni wydać pozwolenie na budowę, jeśli spełnione są 
warunki ustawowe i zgodne jest to z planem zagospodarowania.  
 
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, Ŝe jego zdaniem, kwestia jest we wsparciu 
moralnym. „Jesteśmy z Wami, tylko mamy związane ręce i nic nie moŜemy zrobić.” 
 
Dyrektor Izby Gospodarczej Powiatu Ostródzkiego Tomasz Śliwkowski powiedział, 
Ŝe doszło do nieporozumienia. Dyrektorem Izby jest od niedawna, a adresaci tych 
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pism zostali niezbyt precyzyjnie dobrani. Następnie podziękował radnym za ich 
postawę i wyraził nadzieję na dalszą współpracę i wspólny kierunek działania. 
 
Radny Edmund Banasiak stwierdził, Ŝe Komisja Rolnictwa odbyła swoje posiedzenie 
w Ośrodku w Faltyjankach i stwierdziła, Ŝe ośrodek bardzo się rozbudowuje. Prezes 
Fundacji ATUT Pan Wojciech Zalewski, stwierdził, Ŝe gdyby ośrodek został 
przekazany Fundacji na własność, miałby większe moŜliwości pozyskania środków 
na rozbudowę z zewnątrz. Radny prosił Radę o podjęcie takiej decyzji. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe do końca kadencji obecnej Rady Powiatu zostało 
juŜ tylko miesiąc czasu i moŜe lepiej pozostawić podjęcie takiej decyzji przyszłej 
Radzie, Ŝeby nie podejmować pochopnej decyzji. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zgłosił potrzebę naprawy tablicy informacyjnej ustawionej 
przed budynkiem Starostwa, jak równieŜ przy barze Mc Donalds. Radny stwierdził, 
Ŝe naleŜy zrobić przegląd wszystkich takich tablic umieszczonych na terenie Powiatu. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas poinformował, ze jedna tablica na Polach Grunwaldu 
została juŜ wyremontowana. 
 
Radny Andrzej Filipiuk stwierdził, Ŝe jest słaby przepływ informacji o pracy Rady na 
zewnątrz. „Jeśli coś robimy dobrego, to nic się o tym nie mówi.” Zdaniem radnego  
w holu Starostwa przy wejściu powinna być informacja o terminie sesji, uchwałach 
itp.Radny powiedział, Ŝe powinna być przekazywana informacja na zewnątrz o 
efektach działania Rady. 
 
Radny Edmund Banasiak stwierdził, proponował wykupić miejsce w Gazecie 
Ostródzkiej i zamieszczać tam informacje o działalności Rady. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas zgodził się z przedmówcami, ale zwrócił uwagę na 
koszty takich działań. Poinformował, Ŝe na koniec kadencji będzie na ten temat 
wydany biuletyn oraz informacja zamieszczona w Gazecie Ostródzkiej i Gazecie 
Morąskiej. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk stwierdził, Ŝe informacje są podawane, ale media 
rządzą się własnymi prawami i zamieszczają tylko te tematy, które są dla nich 
atrakcyjne. Tu jest potrzebny wielotorowy przepływ informacji, radny będąc w terenie 
równieŜ powinien przekazywać takie informacje wyborcom. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zgłosił potrzebę wykonania stałego podjazdu dla 
niepełnosprawnych przed budynkiem Starostwa. Obecny podjazd został postawiony 
na czas wyborów i został na stałe, jednak jego wygląd nie wpływa dobrze na 
wizerunek budynku Starostwa. 
 
Radny Edmund Banasiak dodał do wypowiedzi przedmówcy, Ŝe nie mniej waŜnym 
jest równieŜ poszerzenie parkingu przed Starostwem. 
 
Starosta poinformował, Ŝe ostatnią sesję Rady Powiatu obecnej kadencji proponuje 
się odbyć 27 października br. w pałacu w Klonowie. 
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Przewodniczący przedstawił pismo Parafii Geckokatolickiej w Ostródzie  
o dofinansowanie budowy dachu świątyni. 
Pismo stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe pismo jest do wglądu w Biurze Rady pok. Nr 15, 
gdzie zaprasza chętnych, którzy zechcą wesprzeć finansowo inwestycję. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął LIV Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 
 
 
 
 
 


