
PROTOKÓŁ  Nr 7/2003 
z VII Sesji Rady Powiatu w Ostródzie  

z dnia 29 kwietnia 2003r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 14.50. 
Podjęto uchwały od Nr VII/34/03 do Nr VII/40/03. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu.. 
 
 Przewodniczący Rady Cezary Wawrzyński otworzył VII 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. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Janusza Lipskiego. 
 
Następnie poinformował, że na podstawie § 18 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad 
poprzez wprowadzenie punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”. 
Wniosek Zarządu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
Przewodniczący zaproponował, aby był to punkt trzeci porządku obrad. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad o punkt: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił następujący porządek 
posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Ostródzkiego za 2002 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla 
Zarządu Powiatu w Ostródzie. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz 

przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla wychowawców, których powołano na stanowiska 
kierownicze w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
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6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego. 

7. Ustalenie najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz uzgodnienie w 
tych jednostkach wartości jednego punktu w złotych, w tym podjęcie 
uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 
warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

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

10. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz wnioskowała, aby w związku  
z propozycją dyskusji na temat naboru klas pierwszych do szkół 
ponadgimnazjalnych, radni otrzymali na piśmie informację dotyczącą naboru. 
 
 
 
 Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z VI Sesji 
Rady Powiatu. 
Radny Edmund Banasiak powiedział, że dokładnie zapoznał się z protokołem  
i stwierdza, że protokół odzwierciedla przebieg sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
Protokół został przyjęty 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było rozpatrzenie rocznego 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2002 rok i 
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostródzie. 
 
Jako pierwszy glos zabrał Starosta Cezary Pec. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 382/2003  składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2003r. 
pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2002 rok. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
o przedłożonym przez zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 
2002 rok. 
Opinia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
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Przewodniczący odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu  
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 2002 rok. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 401/2003 składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie opiniującą pozytywnie wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi 
Powiatu za 2002 rok. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Radny Jan Ślebioda przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki przedstawił 
opinię Komisji dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, że w 2001 roku, kiedy konstytuował się 
Zarząd Powiatu, była deklaracja przedstawienia wizji zmniejszana deficytu 
budżetu Powiatu. Do tej pory Zarząd takiej wizji nie przedstawił. Powiedział, że 
kiedy rada ustalała wynagrodzenie Starości, również była deklaracja 
przedstawienia propozycji zmniejszania deficytu. „Mama wrażenie, że rok 2002 
był rokiem kampanii wyborczej i żadnych działań nie poczynił Pan w oświacie.” 
 
Starosta Cezary Pec odpowiedział, że kwoty świadczące o zmniejszaniu deficytu 
przytaczane były kilka razy. Jako przykład Starosta stwierdził, że zaciągniętego 
na ZOZ kredytu w wysokości 9 mln., spłacone zostało 8 579 000 zł, dzięki 
negocjacjom prowadzonym z wierzycielami. Nadwyżka z tego kredytu została 
w budżecie. „Deficyt w oświacie – stwierdził Starosta – został zmniejszony, 
ponieważ na koniec 2002 roku wpłynęły dodatkowe środki z rezerwy 
oświatowej. W roku bieżącym również składaliśmy wnioski o środki z rezerwy 
oświatowej.” 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, że było duże zaangażowanie urzędników  
w kampanii wyborczej. Zdaniem radnego urzędnicy na czas wyborów powinni 
brać urlopy. „Nie jest żadną tajemnicą,- powiedział - że zatrudnienie w 
Starostwie wzrasta, chodzi o Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji. Chodzi 
również o sposoby zatrudniania, tzn. branie pod uwagę preferencji partyjnych, 
jak również fałszowanie dokumentów.” 
 
Przewodniczący powiedział, że te sprawy mogą być tematem posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej, której członkiem jest radny Bogusław Fijas. 
Poprosił o uwagi na temat sprawozdania z wykonania budżetu. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, że nie ma uwag do sprawozdania, ale ma 
uwagi do sprawowania władzy w naszym powiecie. 
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Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz stwierdziła, że był moment, kiedy 
Komisja apelowała o przerwanie spraw sądowych. „Ile Pan przegrał na tych 
sprawach, np. z Pietrzykiem czy z Puszem.” 
 
Starosta odpowiedział, że nie wie o które sprawy sądowe chodzi, bo większość 
kończyła się ugodami. „Uważam, że Powiat nie stracił na sprawach sądowych. 
 
Radny Janusz Lipski zapytał czy jest koncepcja działania, jeśli chodzi o oświatę, 
w celu zmniejszenia deficytu. „Spotkałem się z tym, że wszystkie propozycje 
przedstawiane przez dyrektorów szkół w ubiegłym roku były przyjmowane do 
budżetu.”  
 
Nieprawdą jest, - powiedział Starosta - że propozycje przedstawiane przez 
dyrektorów, wszystkie przyjmowane były do budżetu. Deficyt, w porównaniu 
do projektu przedstawionego w listopadzie, zmniejszył się. Zadłużenie rośnie, 
ale deficyt maleje. Mówiłem i powtarzam, że mamy za dużo placówek 
oświatowych i za mało subwencji. Należy zamykać placówki i łączyć w większe 
organizmy. Takie działania były planowane, ale nie było to umożliwione 
Zarządowi.” 
 
Radny Stanisław Dzwolak powiedział, że jako członek Zarządu wielokrotnie 
protestował przeciw prowadzeniu procesów. „Te procesy były skazane na 
przegranie. Uważam te wydatki za zupełnie zbędne.” 
 
Starosta odpowiedział, że w sprawie dyrektora Pietrzyka przysądzone  zostało 
tylko odszkodowanie za 1,5 miesiąca, które brakowało mu do wypowiedzenia. 
 
„Twierdzi Pan, że jak będzie dużo uczniów w szkole, to subwencja będzie 
wystarczająca – stwierdził radny Bogusław Fijas – Doskonale Pan wie, że 
koszty to nie tylko koszty uczniów, a wynagrodzenia. Ile musiałoby być 
uczniów w Liceum Ogólnokształcącym, aby subwencja wystarczyła na 
utrzymanie.” 
 
Starosta odpowiedział, że to wymaga przeliczeń, ale w tych powiatach, gdzie 
placówki są większe i jest ich mniej, zostaje nawet 700 000 zł subwencji 
oświatowej. Powiedział, że w oświacie źle się dzieje od dawna, ponieważ 
występują nadgodziny. „Tam, gdzie będą występowały nadgodziny, nie 
podpiszemy żadnego arkusza organizacji szkoły. Młodzi nauczyciele stoją w 
kolejce w Urzędzie Pracy.” 
 
Wobec braku zgłoszeń uwag do sprawozdania Przewodniczący zamknął 
dyskusję i odczytał projekt uchwały. 
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W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
Uchwała Nr VII/34/03 w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z 
wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2002 rok i udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Ostródzie, została podjęta przy 12 głosach „za”, 10 
głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 8 do 
protokołu. 
 
 
 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i powiedział, że trzecim 
punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej. 
Radny Jan Ślebioda Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zakup 
samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratownictwa Gaśniczego w Morągu. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
 
Uchwała Nr VII/35/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2003 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że zmiany zawarte w tej 
uchwale były omawiane na wszystkich komisjach Rady. 
 
Radny Jan Ślebioda Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki  
poinformował, że Komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr VII/36/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
wychowawców, których powołano na stanowiska kierownicze w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych, było piątym punktem porządku obrad. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło 
powiedział, że temat przedstawiany był na wszystkich komisjach Rady Powiatu, 
a proponowane zmiany są zgodne z regulaminami. 
Radny Stanisław Dużyński Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Bogusław Fijas Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że opinia Komisji w sprawie projektu jest 
pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że komisje proponowały, aby uchwała weszła 
w życie z dniem 1 maja, tj. nowe zasady, żeby weszły  od nowego miesiąca. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę , aby § 4 uchwały brzmiał: „Uchwała 
wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003r.” 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 20 radnych.  
Uchwała Nr VII/37/03 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz 
przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
wychowawców, których powołano na stanowiska kierownicze w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
Nr 11 do protokołu.. 
 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Powiatu Ostródzkiego. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr VII/38/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było ustalenie najniższego 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Ostródzkiego oraz uzgodnienie w tych jednostkach wartości jednego 
punktu w złotych. 
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Przewodniczący poinformował, że Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 
Pracowników Oświaty w Olsztynie, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału w Ostródzie i Zarząd Oddziału w Morągu oraz Międzyzakładowa 
Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Opinie związków zawodowych stanowią załącznik Nr 13 do protokołu. 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło poinformowała, że w stosunku do 
przedstawionego projektu uchwały na posiedzeniach komisji,  § 1 ust.6 jest 
zmiana, ponieważ w międzyczasie Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku złożył 
wniosek  o ustalenie najniższego wynagrodzenia w wysokości 650 zł i wartości 
jednego punktu w złotych w kwocie 3,50 zł. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr VII/39/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Ostródzkiego oraz uzgodnienia w tych jednostkach wartości jednego punktu  
w złotych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
 
 Ósmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę dotycząca określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr VII/40/03 zmieniająca uchwałę dotyczącą określenia warunków 
pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
 
 Następnym 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 16 do 
protokołu. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała czego dotyczyły rozmowy z 
Burmistrzem Miasta Morąga. 
 
Starosta odpowiedział, że rozmowy dotyczyły partycypacji w kosztach 
oddziałów zamiejscowych Starostwa, które mieszczą się w budynku Urzędu 
Miejskiego w Morągu. Burmistrz Morąga zaproponował, aby oddziały 
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zamiejscowe Starostwa przenieść do budynku opuszczonego przez Sanepid. 
Budynek Urzędu Miasta jest w części własnością Powiatu. Zarząd  nie widział 
potrzeby przenoszenia oddziałów. Po otrzymaniu wyliczenia kosztów Zarząd 
wróci do tematu. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała, dlaczego administratorem 
Biuletynu Informacji Publicznej będzie Firma z Olsztyna, a nie z Ostródy. 
 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło zaprosiła radnych do Starostwa, aby 
wyjaśnić na czym polega to przedsięwzięcie. Powiedziała, że administrator BIP 
powinna być firma pewna i stała, a Firma ZETO jest już długo na rynku i jest 
firmą pewną. „Spośród kilku firm wybraliśmy ZETO, ponieważ uznaliśmy, że 
była to oferta najlepsza i najpewniejsza.” Koszt licencji oprogramowania wynosi 
2 500 zł oraz 450 zł miesięcznie – administracja.  
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz o jakie środki wystąpiła Fundacja 
Rozwoju Regionu Łukta Stypendialny Fundusz. 
 
Starosta odpowiedział, że w budżecie powiatu nie ma zarezerwowanej kwoty na 
ten cel w bieżącym roku. Jeśli chodzi o kwotę, to Fundacja wystąpiła o 
dofinansowanie ale bez podania konkretnej kwoty. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewcz zapytała, dlaczego przy tak 
skromnym budżecie, jest zgoda na zawieszenie czynszu za wynajmowane 
pomieszczenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i na 
czyj koszt odbył się remont tych pomieszczeń. 
 
Starosta odpowiedział, że remont odbył się na koszt Agencji. Przez okres 
remontu Zarząd zwolnił Agencję z płacenia czynszu. Koszty remontu  
ok. 290 000 zł. Agencja zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o częściowy 
zwrot kosztów w zamian za czynsz. Ponieważ okna, grzejniki itp. są trwałymi 
elementami i zostaną, Zarząd uznał kwotę 36 000 zł wg kosztorysu wyliczonego 
przez Wydział Rozwoju Lokalnego. Kwota ta odpowiada 11 miesiącom 
czynszu. W umowie zapisane było zawieszenie czynszu do końca roku 2002r.,  
a Zarząd przedłużył ten okres jeszcze o 5 miesięcy. „Tym remontem został 
podniesiony standard pomieszczeń” – powiedział Starosta. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał kiedy jest wyjazd do Francji i kto pojedzie. 
 
Starosta odpowiedział, że termin jest majowy, ale dokładna data jeszcze nie jest 
ustalona. W ramach współpracy nasza młodzież jeździ na praktyki do Francji, a 
młodzież francuska przyjeżdża do nas. Dyrektor Matusiak otrzymał zaproszenie 
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i ma to być delegacja szkolno – samorządowa: Powiat, Miasto i Gmina Ostróda. 
Koszty pokryte byłyby przez trzy samorządy. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
Przewodniczący przypomniał, że dnia 30 kwietnia upływa termin składania 
oświadczeń radnych o stanie majątkowym. 
Poinformował również, że legitymacje radni otrzymają na następnej sesji. 
Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniującą możliwość sfinansowania deficytu 
oraz prognozę kwoty długu w budżecie powiatu na 2003r. 
Uchwały Nr 456/2003 i Nr 457/2003 składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie stanowią załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się 
22 maja br. połączona z konferencją nt. „Niepełnosprawni w społeczności 
lokalnej”. 
Radny Czesław Najmowicz zaprosił Starostę i radnych na biegi uliczne w dniu  
2 maja o godz. 11.00 na stadionie miejskim. Uczestnikami będą dzieci i 
młodzież z miasta i gminy Ostróda. W ramach integracji wystąpią również 
osoby niepełnosprawne. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, że przedstawiona informacja na temat naboru 
do szkół ewidentnie wskazuje na likwidację jednej szkoły, tj. Zespołu Szkół 
Rolniczych w Ostródzie. „To jest próba likwidacji poprzez zmniejszenie 
naboru.” – stwierdził radny. 
 
Przewodniczący udzielił głosu przybyłym na obrady przedstawicielom Rady 
Polityki Oświatowej, Rady Rodziców oraz uczniów Zespołu Szkół Rolniczych 
w Ostródzie. 
 
Przedstawicielka Rady Rodziców Zofia Stankiewicz  powiedziała, że niedawno 
była na spotkaniu u Starosty. „Z tego spotkania wyniosłam, że Pan Starosta 
chce, aby nauczanie było na wysokim poziomie, jednak decyzja o naborze nie 
wskazuje na to. Taka jest moja opinia, jako rodzica.” 
 
Nauczycielka Zespołu Szkół Rolniczych Mirosława Wiśniewska zapytała, co 
będzie z tymi oddziałami, które zostają zamknięte. Zapytała również, czy 
problemy rozwiązałyby się, gdyby zmieniono nazwę Szkoły. 
 
Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego odczytała protest przeciwko 
ograniczeniu naboru do Zespołu Szkół Rolniczych. 
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Po czym młodzież wręczyła Staroście „żółtą kartkę”. 
 
Przedstawicielka Grupy Inicjatywnej ZSR Anna Hładyszewska  powiedziała, że 
jest przewodniczącą Rady Polityki Oświatowej, która chce być ciałem 
doradczym i opiniodawczym mającym wpływ na decyzje. Jest propozycja 
przekształcenia Rady  w stowarzyszenie. ”Dziękujemy Panu Staroście, że 
pozwolił utworzyć 2 oddziały, bo przecież mógł tylko pozwolić  na 1 oddział.  
Nie damy się zaszufladkować i nie Pan będzie decydował, w jakim kierunku 
będą się kształcić nasze dzieci. Musi się Pan do tego przyzwyczaić, jeżeli chce 
Pan sprawować ten zaszczytny urząd. Oczekujemy, że Zarząd wycofa się z tej 
decyzji dotyczącej naboru. Tak stanowi prawo i prawo nam to gwarantuje.” 
 
Radny Stanisław Dzwolak powiedział, że jest to nieuczciwe, nie tylko w 
stosunku do uczniów, ale i w stosunku do uczniów, ale i w stosunku do radnych. 
Zdaniem radnego punkt dotyczący zamiaru likwidacji ZSR nie powinien być 
zdjęty z porządku obrad bez dyskusji radnych na ten temat. 
 
„Uważam, że jest to policzek dla nas, - stwierdził radny Czesław Najmowicz – 
bo rzeczywiście Pan Starosta nie pozwala nam dyskutować i podejmuje decyzje 
bez nas.” 
 
„Było powiedziane – powiedział Starosta – że jak będzie nabór do ZSR na te 
dwa kierunki to i 10 klas się utworzy.” Powiedział, że jeśli w ZSZ im. Petofi 
będzie wyższy nabór na te klasy zlikwidowane w ZSR, to zwiększy się ilość 
oddziałów. „Bardzo bym się cieszył, gdyby ten plan udało się zrealizować.” – 
stwierdził Starosta.  
Powiedział również, że zmiana nazwy Szkoły problemu nie rozwiąże, bo chodzi 
o to, żeby nie było konkurencji między szkołami – „po co nam dwa ekonomiki 
w jednym mieście”. Poinformował, że w Morągu docelowo doprowadzi się do 
połączenia dwóch szkół. Zdaniem Starosty Komisja Oświaty powinna pewne 
projekty wypracować i przedstawiać Radzie.  
 
Wiceprzewodnicząca Irena Jara stwierdziła, że skoro likwidujemy w jednych 
szkołach klasy, to dlaczego dokładamy w innych. 
 
Starosta odpowiedział, że powstają pewne nowe kierunki, a stare tracą  na 
popularności. „Oferta jest jakby większa, bo chcemy żeby młodzież 
zadecydowała jaki kierunek jej odpowiada. Chcemy, żeby młodzież decydowała 
się na naukę w naszym powiecie. Musimy iść w kierunku łączenia placówek.” 
 
Mirosława Wiśniewska  zapytała, co będzie z młodzieżą, która uczy się w tych 
czterech oddziałach. 
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Starosta odpowiedział, że szkoła istnieje, dopóki są uczniowie. Kierunek 
kształcenia będzie wygaszony, jak uczniowie skończą tę szkołę. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz  powiedziała, że wcześniej 
namawiano na jak największy nabór. Teraz tylko jedna szkoła otrzymała 
decyzję zmniejszenia naboru. „Skoro pozwoliliśmy wszystkim szkołom, to 
pozwólmy i tej szkole. We wrześniu zobaczymy jaki będzie nabór.” Stwierdziła, 
że z dyrektorami trzeba rozmawiać na wszystkie tematy: temat naboru, 
wydatków czy pójścia na emeryturę. „Zróbmy tak, jak mówiliśmy na komisjach, 
dajmy szkołom tylko subwencję.” 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał, dlaczego próbuje  likwidować się ZSR a nie np. 
SOSW w Miłakowie. „Czy nie lepiej utworzyć jeden ośrodek szkolno – 
wychowawczy. Może powinniśmy zastanowić się nad tym, bo utrzymanie tego 
Ośrodka jest bardzo kosztowne.” 
 
„Z tej informacji wynika – powiedział radny Janusz Lipski – że Zespół Szkół 
Rolniczych zostaje wygaszany. Brak jest szczegółowej analizy dotyczącej 
zakresu dalszego kształcenia.” 
 
Starosta odpowiedział, że jego zdaniem dość wyraźnie mówi się jaka jest 
tendencja w oświacie, tzn. należy likwidować nadgodziny, nie powielać 
kierunków, zmniejszyć zatrudnienie. Przypomniał również, że przystępujemy do 
programu szkoleniowego a tematem wybranym jest „Zarządzanie oświatą”, bo 
to powiat najbardziej boli. 
 
Radny Czesław Najmowicz poinformował, że Komisja Oświaty chce najpierw 
zapoznać się z jednostkami, ponieważ jest dużo nowych radnych i dopiero 
potem będzie Staroście pomagać. 
 
Radny Bogusław Soliszko zaproponował, aby Zarząd jeszcze raz rozpatrzył 
sprawę naboru . „Niech to będzie honorowo i sprawiedliwie rozpatrzone. 
Uważam, że kryteria powinny być równe dla wszystkich szkół. Trzeba zrobić 
ranking szkół i wtedy będzie sprawiedliwie.” 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, że w Zespole Szkół Rolniczych należy 
wprowadzić  taki nabór o jaki wnioskował dyrektor. 
Powiedział, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
w Zespole Szkól Licealnych w Morągu, na którym zapytano dyrektora, czy były 
z nim rozmowy na temat szukania oszczędności oraz pójścia nauczycieli na 
emeryturę. Dyrektor odpowiedział, że nie było takich rozmów. 
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Wicestarosta Aleksander Gawryluk poinformował, że z każdym dyrektorem 
prowadzone były rozmowy na temat szukania oszczędności, z dyrektorem 
Krużykiem również, który stwierdził, że nie może znaleźć oszczędności. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz powiedziała, że rozmowy z 
dyrektorami prowadzone są systematycznie. „Jestem w trakcie opracowywania 
arkuszy organizacyjnych. W niektórych arkuszach „przemyca” się pewne 
sprawy. 
Mirosława Wiśniewska zapytała co ma powiedzieć uczniom, którzy nie 
otrzymali promocji do następnej klasy. 
 
Starosta odpowiedział, że z powodu jednego ucznia, który nie otrzymał 
promocji, nie będzie się tworzyć nowej klasy. „To już jest sprawa rodziców, 
żeby taka szkołę znaleźć, aby uczeń mógł ją skończyć w indywidualnym 
czasie.” 
 
„Żądamy natychmiast porozumienia w sprawie naboru w Zespole Szkół 
Rolniczych. – powiedziała przedstawicielka Grupy Inicjatywnej Anna 
Hładyszewska - Żądamy jednakowych kryteriów. Pan nie może nam w taki 
wredny, podstępny sposób podcinać skrzydeł.” 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął VII Sesję Rady 
Powiatu II kadencji. 
 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
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