
PROTOKÓŁ  Nr 6/2003 
z VI Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 27 marca 2003r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 15.50. 
Podjęto uchwałę Nr VI/32/03 i Nr VI/33/03. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Cezary Wawrzyński otworzył VI 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 uczestniczyli: 

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów Anna Gwara, 
- Powiatowy Inspektor Sanitarny Stefan Szpruch, 
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Ryszard  Dzikowicki, 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło, 
- dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Zygmunta 
Kuczewskiego. 
 
Następnie przedstawił porządek obrad w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok. 
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w 2002 roku, w tym podjęcie uchwały. 
4. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego w 2002 roku. 
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Ostródzie w 2002 roku. 
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostródzie w 2002 roku. 
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
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Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z V Sesji Rady 
Powiatu. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

 
 
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie budżetu 

powiatu na 2003 rok. 
Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 796/2002 z dnia 11 grudnia 2002r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania 
opinii o projekcie  budżetu na 2003 rok. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że projekt budżetu na  
2003 rok różni się od tego, który  prezentowany był na posiedzeniach komisji, 
ze względu na wpłynięcie następujących dotacji: 

- 12 048 zł na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, 
- 142 100 zł na rodziny zastępcze, 
- 91 182 zł II transza przeznaczona na stypendia, pomoc materialną dla 

młodzieży z terenów wiejskich. 
Powiedziała, że budżet w porównaniu do prezentowanego na komisjach zmienił 
się o kwotę 245 630 zł w dochodach i tę samą kwotę w wydatkach. 
Środki na dokształcanie nauczycieli, które były w budżetach szkół, wyłączono  
i utworzono oddzielne rozdziały zgodnie z nową klasyfikacja budżetową. 
Deficyt wynosi 3 700 000 zł. Do zamknięcia budżetu jest potrzeba zaciągnięcia 
kredytu w kwocie 5 500 000 zł.  

 
Radny Jan Ślebioda przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. 

 
Radny Stanisław Dużyński przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja zaopiniowała budżet pozytywnie. 

 
Radny Edmund Banasiak przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji stwierdził, że w projekcie budżetu najbardziej niepokoi zadłużenie. 
Komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie, jednak stoi na stanowisku, 
że konieczne jest podjecie przedsięwzięć dotyczących oszczędności. 

 
Radny Bogusław Fijas przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia stwierdził, że ze względu na brak quorum na 
posiedzeniu, Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu budżetu. 
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Zdaniem radnego, od 15 listopada, tj. daty otrzymania przez radnych projektu 
budżetu, nie widać nadziei na zmniejszanie się zadłużenia. „Jeżeli największy 
deficyt przynosi oświata – zapytał radny – to w jaki sposób pozwolenie na dwa 
oddziały klas pierwszych w Zespole Szkół Rolniczych  pomniejszy deficyt. 
Uważam, że działania Zarządu nie idą w dobrym kierunku.” Radny stwierdził, 
że Klub Radnych Opozycji będzie przeciw proponowanemu budżetowi na  
2003 rok. 

 
Zdaniem radnego Stanisława Dzwolaka, pismo nakazujące dyrektorowi nabór 
uczniów do dwóch oddziałów, to arogancja, natomiast nie zwołanie 
zapowiadanej Komisji Budżetu po raz drugi przed sesją, to lekceważenie 
radnych. W związku z tym, jest to temat, który powinno się poruszyć w tym 
punkcie porządku obrad. 

 
Radny Jan Ślebioda przewodniczący Komisji Budżetu stwierdził, że Komisja na 
posiedzeniu w dniu 11 marca pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu i  
nie było potrzeby zwoływania po raz drugi Komisji. 
 
Radny Bogusław Soliszko stwierdził, że w tym budżecie nie ma planu rozwoju 
powiatu. Nie ma inwestycji, które przyniosą w przyszłości zmniejszenie 
deficytu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał czy Komisja Budżetu nie powinna 
zaopiniować tych ostatnich poprawek wniesionych do projektu budżetu. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że nie ma takiego 
obowiązku przed uchwaleniem budżetu, ponieważ to Zarząd przedstawia projekt 
budżetu. 
 
Radny Czesław Najmowicz stwierdził, że komisje nie mają żadnego skutku 
prawnego. „Myślałem, że Komisja Budżetu spotka się jeszcze raz i 
przeanalizuje wnioski. Wcześniej Komisja obradowała nawet w przerwie sesji. 
To samo dzieje się z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu. Pan Starosta robi 
reformę oświaty bez udziału Komisji Oświaty” – powiedział radny. 
 
Starosta Cezary Pec odpowiedział, że jeśli chodzi o wprowadzenie do projektu 
budżetu dotacji, to są to dotacje celowe i nie ma możliwości zmiany 
przeznaczenia.  
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, że komisje merytoryczne nie zajmują się 
tematami ich dotyczącymi. „Ma być powołana Komisja zajmująca się sprawami 
polityki oświatowej. W tej komisji mają być osoby spoza Rady. Radni na ten 
temat nic nie wiedzą.” 
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Przewodniczący Rady Cezary Wawrzyński potwierdził, że taka Komisja ma 
powstać. Poinformował, że został poproszony o rozesłanie zaproszeń do 
dyrektorów szkół w tej sprawie.  
Radny Stanisław Dzwolak stwierdził, że o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół 
Rolniczych dowiedział się z prasy. Zdaniem radnego jest to arogancja władzy. 
 
Starosta Cezary Pec powiedział, że gdyby z innych komisji wpłynęły wnioski 
mające wpływ na kwoty w budżecie, to Komisja Budżetu na pewno odbyłaby po 
raz drugi swoje posiedzenie. W związku z tym, że nie było wniosków, nie było 
potrzeby zwoływać posiedzenia Komisji Budżetu. Był wniosek wypracowany 
na Komisji Budżetu dotyczący założenia zaworów termostatycznych i został 
skierowany do Wydziału Rozwoju Lokalnego  do przeanalizowania kosztów.  
„Jeśli chodzi o plan strategii w budżecie, to trzeba ograniczyć deficyt i o 
żadnych inwestycjach nie może być mowy. Inwestycje będą realizowane wtedy, 
jeśli będzie możliwość skorzystania ze środków pozabudżetowych. W tym celu 
przygotowywane są ekspertyzy obiektów, które umożliwią wystąpienie z 
wnioskiem o dofinansowanie.” 
 
Radny Czesław Najmowicz zapytał czy uwzględniony jest w budżecie przetarg 
ofert na powiatowe imprezy szkolnego związku sportowego. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że deficyt, w porównaniu 
do pierwotnego projektu budżetu, zmniejszył się kosztem zmniejszenia również 
zadań zlecanych organizacjom pozarządowym. Są ujęte zadania o randze 
powiatowej, ale są jeszcze pewne kwoty z puli Starosty na nagrody i puchary. 
Powiedziała, że takie posunięcia omawiane były na posiedzeniach komisji. 
 
Starosta stwierdził, że Rada musi ustalić, czy szukamy oszczędności czy 
powiększamy deficyt. „Mamy takie środki i w nich musimy się obracać.” – 
powiedział. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, ile było złożonych wniosków o środki 
pomocowe. Powiedział, że przejrzał plany inwestycyjne z poprzednich lat  
i stwierdził, że inwestycje np. drogowe były realizowane tylko ze środków 
własnych. 
 
Starosta odpowiedział, że większość inwestycji realizowana jest przy 
współudziale środków z zewnątrz. 
 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło wyjaśniła, że takie informacje uzyska radny 
z wykonania budżetu a nie z planu inwestycyjnego. 
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Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zaproponowała, aby na najbliższą 
sesję przygotować radnym informację na temat ilości złożonych wniosków  
o dofinansowanie inwestycji z zewnątrz i uzyskanych środków 
pozabudżetowych. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2003 
rok. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
Uchwała Nr VI/32/03 w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok została podjęta 
przy 13 głosach „za”, 10 głosach „przeciw” i stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu. 
 
 
 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że 
następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2002 roku. 
Sprawozdanie złożyła Anna Gwara Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
w 2002 roku. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
Uchwała Nr VI/33/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2002 roku została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
 Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego w 2002 roku była następnym punktem porządku 
obrad. 
Przewodniczący poinformował, że na podstawie art.12a ust.3 ustawy z dnia  
14 marca 1985r. o inspekcji sanitarnej Rada Powiatu przynajmniej raz na rok 
rozpatruje informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
Informację przedstawił Stefan Szpruch Powiatowy Inspektor Sanitarny i stanowi 
ona załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała, czy w związku z wojną  
w Iraku, są podejmowane jakieś działania dotyczące zabezpieczenia. 
 
Inspektor Stefan Szpruch odpowiedział, że 25 marca br. odbyło się spotkanie  
w zamku na ten temat. 
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Radny Edmund Banasiak poinformował, że Komisja Rolnictwa współpracuje  
z Inspektorem Sanitarnym na temat przygotowania do sezonu turystycznego, 
stanu oczyszczalni itp. 
Zapytał jak Sanepid ocenia sprawę higieny w szpitalu ostródzkim oraz jak 
wygląda zabezpieczenie wody wobec zamierzeń terrorystycznych i sprawa 
schronów. 
 
Inspektor Stefan Szpruch odpowiedział, że w szpitalu w ostatnim czasie 
poprawił się stan higieny, zwłaszcza na oddziałach już wyremontowanych. 
Oddział zakaźny jest w bardzo złym stanie. 
Jeśli chodzi o wodę, to nie ma żadnych zabezpieczeń. Inspektor stwierdził, że 
schronami na tereni powiatu należy się zająć i przeprowadzić kontrolę wspólnie 
z Centrum Kryzysowym znajdującym się w Starostwie. 
 
 
 Piątym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Ostródzie w 2002 roku. 
Przewodniczący stwierdził, że ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 
nie nakłada obowiązku składania informacji z działalności przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale taka informacja jest przygotowana. 
Sprawozdanie przedstawił Ryszard Dzikowicki Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego i stanowi ono załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w 2002 roku. 
Przewodniczący poinformował, że na podstawie art. 47a ust. 6 ustawy z dnia  
29 listopada 1998r. o pomocy społecznej, kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne  sprawozdanie z działalności 
Centrum. 
Sprawozdanie przedstawił Tomasz Podsiadło dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ostródzie i stanowi ono załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, że jego zdaniem w PCPR jest przerost 
zatrudnienia. 
 
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, że wręcz przeciwnie, jest nawet za 
niskie zatrudnienie w porównaniu do liczby mieszkańców. W innych powiatach 
jest wyższe zatrudnienie w Centrach. 
 
Radna Irena Jara poinformowała, że 1 czerwca br. w Smykówku odbędą się 
obchody Powiatowych Dni Rodziny. 
 
Zdaniem radnego Edmunda Banasiaka, w PCPR nie ma przerostu zatrudnienia. 



 7

Radny zapytał jak się kształtują koszty utrzymania dziecka w rodzinnych 
domach dziecka. 
 
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, że w rodzinnych domach dziecka są 
wyższe koszty utrzymania niż w domach dziecka. Poinformował, że zostały 
podjęte działania w celu zmniejszenia tych kosztów. udział własny Powiatu  
w tych placówkach jest znaczny, co może wynikać z tego, że obowiązuje Karta 
Nauczyciela w tych placówkach. 
Radny Andrzej Waszczyszyn zapytał jaka średnia płaca jest w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, że średnia płaca wynosi 1300 –1400 
zł brutto i w porównaniu z innymi placówkami są niskie, mimo 
wykwalifikowanej i ciągle podnoszącej kwalifikacje kadry. 
 
 Siódmym 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 8  
do protokołu. 
 
Radny Czesław Najmowicz zapytał czy zgodnie z procedurą została podjęta 
decyzja dotycząca pozwolenia na dwie klasy naboru w Zespole Szkół 
Rolniczych w Ostródzie. Zdaniem radnego jest ograniczenie działalności  
szkoły. „Czy może Pan podjąć taką decyzję bez porozumienia z dyrektorem 
szkoły?” 
 
Starosta odpowiedział, że decyzja została podjęta zgodnie z procedurą. 
Dyrektorzy przedstawili swoje propozycje, natomiast Zarząd podjął inną 
decyzję i przedstawił swoją propozycję dyrektorom  do uzgodnienia, zgodnie  
z § 22 rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia  
z jednego typu szkół do innych. Starosta stwierdził, że ze względu na 
oszczędności taka decyzja była konieczna.  
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska wyjaśniła, że proces decyzyjny należy 
do Zarządu. Powiedziała, że ani Kuratorium ani Ministerstwo nie jest w stanie 
odpowiedzieć, co się dzieje, jeśli nie będzie porozumienia między Zarządem  
a dyrektorem. Przepis można dwojako interpretować. 
 
„Przyjęliśmy zasadę – powiedział Starosta – że szkoły Powiatu Ostródzkiego nie 
będą prowadziły takich samych kierunków nauczania. Szkoły w jednym 
powiecie nie mogą rywalizować ze sobą o ucznia.” Poinformował, że Zarząd nie 
wyraził zgody na kierunki ogólnokształcące w innych szkołach , tylko  
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w Liceach Ogólnokształcących oraz innych nie związanych z typem szkoły. 
Powiedział, że zaplanowane  zostało 56 oddziałów, a uczniów uczących się  
w gimnazjach jest 1787. „Zakładamy, że nabierzemy 1300 uczniów (obecnie  
w gimnazjach uczy się 1787 uczniów), z których część wyjedzie poza powiat. 
 
Radny Bogusław Fijas  stwierdził, że zmniejszenie ilości dzieci w szkole 
podwyższy koszty utrzymania szkoły. O wielkości naboru powinna decydować 
gospodarka rynkowa.  
„Chcemy przyjąć strategię, żeby szkoły ograniczyć do pewnej specjalizacji. – 
stwierdził Starosta – Wtedy taka szkoła będzie się liczyła na rynku. Chcemy to 
zracjonalizować, ponieważ dokładamy do szkół dużo pieniędzy.”  
 
Radny Andrzej Waszczyszyn zapytał co będzie jeśli do Zespołu Szkół 
Rolniczych zgłosi się większa ilość dzieci niż do przewidywanych dwóch 
oddziałów. 
 
Starosta odpowiedział, że jeśli będą to przyszli uczniowie technikum 
agrobiznesu czy technologii żywności, to będzie zgoda Zarządu na większą ilość 
oddziałów niż dwa. Poinformował, że dyrektor wie o tym, że jak będzie więcej 
dzieci do tych dwóch kierunków, to będzie zgoda Zarządu. 
 
Radny Jan Ślebioda zapytał jakie nieprawidłowości wykryto w Zarządzie Dróg 
Powiatowych. „W styczniu byliśmy z Komisja Rewizyjną – stwierdził radny –  
i nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości.” 
 
Starosta odpowiedział, że Biuro Kontroli przeprowadziło dwie kontrole  
w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podczas pierwszej kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych, a druga kontrola 
(wzmocniona pracownikami Wydziału Rozwoju Lokalnego) dotyczyła 
szczegółowo zamówień publicznych. Zarząd, po wysłuchaniu wyjaśnień 
dyrektora, postanowił skierować wniosek w tej sprawie  do Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski poprosił o wyjaśnienie na temat udziału  
w Programie Szkoleniowym. Zapytał dlaczego z pięciu bloków tematycznych 
wybrano tylko jeden temat. Więcej tematów miałoby większe szanse. 
 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło odpowiedziała, że Zarząd zdecydował się na 
temat „Zarządzanie edukacją”, ponieważ subwencja oświatowa jest za niska  
w porównaniu do środków wydatkowanych na oświatę. Z obszaru województwa 
zostanie wybranych 20 wniosków i dlatego można było wybrać tylko jeden 
temat. 
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 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący odczytał podziękowanie Pani Zofii Bagińskiej dyrektor Domu 
Dziecka w Szymonowie za przeznaczenie części swoich diet na zakup mebli do 
tej placówki. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski  zapytał kiedy planuje się łatanie dziur na 
drogach oraz na co przeznacza się środki zapisane w rozdziale zakup usług 
pozostałych. 
 
Starosta odpowiedział, że łatania dziur nie planuje się, z uwagi na brak środków 
finansowych. Na początku poprzedniej kadencji część subwencji drogowej 
została przeznaczona na oświatę i nie została zwrócona. W paragrafie „zakup 
usług pozostałych” środki przeznaczone są na utrzymanie zimowe i bieżące 
utrzymanie dróg. 
Radni zgłosili następujące wnioski i interpelacje: 

1. Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zaproponowała, aby na 
najbliższą sesję przygotować radnym informację na temat ilości 
złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji z zewnątrz i 
uzyskanych środków pozabudżetowych. 

2. Radny Andrzej Waszczyszyn wnioskował o spowodowanie zajęcia się 
sprawą niebezpiecznego zakrętu na drodze wojewódzkiej między 
Marwałdem a Klonowem. 

3. Radny Andrzej Waszczyszyn wnioskował o wstrzymanie wycinki drzew 
na terenie Gminy Dąbrówno. Stwierdził, że bardzo dużo drzew się wycina 
i to nie tylko przydrożnych. 

4. Radny Edmund Banasiak zgłosił wniosek dotyczący przeprowadzenia 
kontroli i zabezpieczenia schronów znajdujących się na terenie Powiatu. 

5. Radny Edmund Banasiak stwierdził, że istnieje konieczność poszerzenia 
parkingu przed budynkiem Starostwa. 

6. Radny Andrzej Niewiadomski wnioskował o złożenie sprawozdania z 
działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostródzie. Zdaniem radnego 
koszty działalności placówki są za wysokie. 

Starosta zaproponował, aby na posiedzenie Komisji zaprosić dyrektora w celu 
złożenia sprawozdania. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady VI 
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
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