
PROTOKÓŁ Nr 5/2003 
z V Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 25 lutego 2003r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 13.30. 
Podjęto uchwałę Nr V/30/03 i Nr V/31/03. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Cezary Wawrzyński otworzył V Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i 
zaproszonych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy 
którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
W sesji uczestniczył Poseł RP Sebastian Florek,  przedstawiciele uczniów, 
rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych jak również prasy, radia  
i telewizji. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radną Irenę Jara. 
 
Następnie udzielił głosu Staroście Ostródzkiemu Cezaremu Pecowi. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Na koniec swojego wystąpienia Starosta złożył w imieniu Zarządu Powiatu 
następujące wnioski: 

1) wycofanie z porządku obrad punktu Nr 2 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały 
w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego 
Witosa w Ostródzie”, 

2) wycofanie z porządku obrad punktu Nr 4 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały 
w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych”. 

 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad  
poprzez wykreślenie dwóch punktów. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Za wykreśleniem z porządku obrad punktu Nr 2 Rada opowiedziała się 
jednogłośnie. 
Za wykreśleniem z porządku obrad punktu Nr 4 Rada opowiedziała się 
jednogłośnie. 
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Poseł Sebastian Florek w swoim wystąpieniu stwierdził, że przyjechał na 
zaproszenie uczniów Zespołu Szkół Rolniczych. Powiedział, że obecnie  
w Sejmie trwa praca nad ustrojem rolnym państwa. Zdaniem posła utrzymanie 
tej szkoły spowoduje rozwój rolnictwa. „Jeśli mój przyjazd w jakiś sposób 
zaważył nad podjęciem decyzji, – powiedział – to myślę, że takich wizyt będzie 
więcej.” 
 
Zofia Stankiewicz członek Rady Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczych 
stwierdziła, że likwidacja szkoły nie rozwiąże żadnych problemów. 
Powiedziała, że nie jest opracowany żaden program naprawczy. 
Przedstawicielka Komitetu Protestacyjnego apelowała o powstrzymanie tej 
polityki i pomoc w utworzeniu Społecznej Rady Polityki Oświatowej. „Tylko  
wykształcona młodzież daje szansę na lepsze jutro w naszym kraju” – 
powiedziała. 
 
Marta Kulak przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego przekazała również głos protestu i solidarność z uczniami 
Zespołu Szkół Rolniczych. 
Listy protestacyjne stanowią załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Bartłomiej Jasiński Wicemarszałek Warmińsko – Mazurskiego Parlamentu 
Młodzieży podziękował Zarządowi i Radzie Powiatu za zdjęcie z porządku 
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Zespołu Szkół Rolniczych. 
 
Maciej Parys członek Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Parlamentu 
Młodzieży podziękował za podjętą decyzję i powiedział, że na edukacji nie 
powinno się oszczędzać. 
 
Radny Bogusław Fijas podziękował Zarządowi Powiatu za podjęcie decyzji  
w sprawie złożenia wniosku o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego 
zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Rolniczych. „Dziękuję nauczycielom, 
rodziców i młodzieży, bo wiem, że to Wasze postępowanie spowodowało taką 
decyzję.” Radny stwierdził, że na pewno w najbliższym czasie odbędzie się 
szeroka debata oświatowa. 
 
 
 Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przedstawił aktualny 
następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół 

Agro – Ekonomicznych w Dobrocinie. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów  

i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
 Wodnej na rok 2003. 

4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie  
w 2002 roku. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Ostródzie w 2002 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynarii  
w Ostródzie w 2002 roku. 

7. Sprawozdania z działalności komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu za 2002 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady. 

9. Wnioski i zapytania. 
 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z IV Sesji 
Rady Powiatu. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania za sali było obecnych 21 radnych. 
Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych  
w Dobrocinie. 
 
Radny Stanisław Dużyński przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w Zespole Szkół Agro – 
Ekonomicznych w Dobrocinie w tej sprawie i zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie. Zdaniem Komisji należy internat zamknąć a wychowanków 
przenieść do internatu w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  
w Morągu. 
 
Hanna Stolarek przedstawicielka Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Agro – 
Ekonomicznych w Dobrocinie odczytała list protestacyjny dyrekcji, Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców,  Samorządu Uczniowskiego, Związków 
Zawodowych ZNP, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, mieszkańców  
i pracowników internatu przeciwko planom zamknięcia internatu. 
List stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 



 4

Wicestarosta Aleksander Gawryluk powiedział, że jest to decyzja dogłębnie 
przemyślana przez Zarząd. Liczby wskazuje, że w najbliższych latach liczba 
młodzieży będzie niższa. Duża ilość młodzieży wyjedzie poza Powiat. 
Poinformował, że prowadzone są rozmowy z wójtem Gminy Małdyty na temat 
przejęcia kotłowni i przeniesienia Gimnazjum do budynku Zespołu Szkól Agro 
– Ekonomicznych w Dobrocinie w celu zmniejszenia kosztów utrzymania. 
Procedury przeprowadzenia likwidacji zmuszają do wczesnego podjęcia decyzji. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr V/30/03 w sprawie zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół 
Agro – Ekonomicznych w Dobrocinie została podjęta przy 12 głosach, 1 głosie 
„przeciw”, 8 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 5 do 
protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003r. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr V/31/03 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rok 2003 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 Czwartym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. 
Przewodniczący stwierdził, że na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia  
6 kwietnia 1990r. o policji komendant policji składa roczne sprawozdanie ze 
swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego Staroście i Radzie Powiatu. 
Sprawozdanie przedstawił zastępca komendanta Marek Jędraszko i stanowi ono 
załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz stwierdziła, że w godzinach 
wieczornych na ulicach miasta nie widać patroli policyjnych. 
Zapytała również czy na terenie Powiatu Ostródzkiego jest przestępczość 
zorganizowana. 
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Komendant Jędraszko odpowiedział, że w związku z brakiem etatów są 
problemy z wysyłaniem patroli. "Jeśli chodzi o przestępczość zorganizowaną, to 
na terenie Powiatu, to nie ma takiej.” 
 
Radny Bogusław Soliszko zapytał jakie działania profilaktyczne prowadzi 
Policja w celu zapobiegania narkomanii. 
 
Komendant odpowiedział, że w ubiegłym roku przeprowadzono dużo rozmów 
jak również praktykowane były wyjazdy policjantów do szkół. 
 
 
 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Ostródzie było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący powiedział, że na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia  
24 sierpnia 1991r. o państwowej straży pożarnej komendant powiatowej straży 
pożarnej składa radzie powiatu roczną informację o stanie bezpieczeństwa 
ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu. 
 
Sprawozdanie przedstawił Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
Andrzej Olszewik i stanowi ono załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Ostródzie. 
Przewodniczący powiedział, że na podstawie art.39a ust.3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt 
rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej, rada powiatu przynajmniej raz 
na rok rozpatruje informację powiatowego inspektora weterynarii o stanie 
bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu. 
Sprawozdanie przedstawił Powiatowy Inspektor Weterynarii Andrzej Jankowski 
i stanowi ono załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
 
 Sprawozdania z działalności komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu za 2002 rok było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdania stanowią załączniki Nr 10 – 14 do protokołu. 
 
 
 Ósmym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie przedstawił Starosta Cezary Pec i stanowi ono załącznik Nr 15 do 
protokołu. 
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Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała czym była podyktowana 
decyzja Zarządu dotycząca zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania 
miasta działek na terenie szpitala w Ostródzie. 
 
Starosta odpowiedział, że do tej pory było wpisane na cele usługowe. „Chodzi  
o to – stwierdził Starosta – żeby te działki służyły w przyszłości na cele 
zdrowotne.” 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała o wyniki kontroli  
i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Molzie. Poprosiła również  
o informację na temat funkcjonowania Spółki PZOZ w Ostródzie. 
 
Starosta odpowiedział, że była to rutynowa kontrola przeprowadzona przez 
Biuro Kontroli w zakresie wykonania budżetu i zamówień publicznych. 
Poinformował, że Zarząd wystąpił z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego  
z projektami rozbudowy DPS w Molzie i DPS w Szyldaku. 
 
Poinformował, że bilans Spółki PZOZ nie jest jeszcze złożony, ze względu na 
brak zwrotu przez Kasę Chorych za świadczenia ponadlimitowe. Spółka posiada 
informację, że ponadlimity płacone będą w 60%, tj. ok. 250 000 zł. Zysk 
obecnie wynosi 48 000 zł. Jeśli chodzi o amortyzację, to po wprowadzeniu 
aportu przez Powiat w 2002r. wynosiła 350 000 zł, w 2003r. amortyzacja będzie 
naliczana liniowo i wyniesie 90 000 zł. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał o skład Rady Nadzorczej PZOZ w Ostródzie S.A. 
 
Starosta odpowiedział, że w dniu 19 lutego na posiedzeniu, w związku ze 
złożeniem rezygnacji przewodniczącego, Walne Zgromadzenie odwołało 
poprzednią Radę Nadzorczą i powołało nowy następujący skład: 

- Bożenna Sarnecka – przewodnicząca, 
- Marzenna Koziorowska, 
- Alicja Kurkul, 
- Krzysztof Sawicki, 
- Andrzej Kasiorkiewicz 

 
Radny Andrzej Niewiadomski poprosił o rozszerzenie punktu w sprawozdaniu 
dotyczącego wyników z pracy zespołów ds. szukania oszczędności w budżecie 
powiatu. 
 
Starosta odpowiedział, że radni otrzymali wyliczenie liczbowe. Dokładną 
informację na temat pracy zespołów radni otrzymają na posiedzenia komisji, 
przy pracach nad budżetem powiatu na 2003 rok. 
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Radny Bogusław Fijas stwierdził, że takie materiały powinni radni otrzymać 
przed posiedzeniami komisji, aby mogli zapoznać się z nimi dokładnie. 
Zdaniem radnego materiały, o których mówił Starosta powinny być 
przedstawione na poprzednich komisjach. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były wnioski i zapytania. 
 
Radny Jerzy Grubba Wiceprzewodniczący Rady apelował o jak najszybsze 
przygotowanie legitymacji radnego. 
W imieniu radnych z Morąga podziękował Zarządowi za złożenie wniosku  
o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego przekształcenia Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznych. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął V Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


