
PROTOKÓŁ  Nr VII/2007  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 12 marca 2007r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 15.10, zakończono o godz. 15.40. 
Podjęto uchwały od Nr VII/35/2007 do Nr VII/37/2007. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 19 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Bogdan Purzycki otworzył VII Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie zwołaną w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, 
powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości oraz  na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radną Irenę Jara. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad  
o nowy punkt nr 3 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
darowizny mienia powiatu”.  W obecnie obowiązującej uchwale § 4 brzmi: „Uchwała 
wchodzi w Ŝycie z dniem zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w 
Ostródzie a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego przekazania 
prowadzenia Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie.” Ministerstwo, tak 
jak w uchwale dotyczącej przekazania ZSAE, domaga się zmiany zapisu paragrafu  
4 na „Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia”. Wicestarosta poinformował 
równieŜ, Ŝe wpłynął do Starostwa projekt tego porozumienia. 
 
Przewodniczący zapytał wnioskodawców, czy wyraŜają zgodę na rozszerzenie 
porządku obrad. 
 
Radny Cezary Wawrzyński odpowiedział, Ŝe wnioskodawcy wyraŜają zgodę na 
rozszerzenie porządku obrad o proponowany punkt. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o 
nowy punkt nr 3 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
darowizny mienia powiatu.” 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad. 
 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe dotychczasowe punkty 3 i 4 porządku obrad otrzymały 
numerację 4 i 5. 
 
Wobec powyŜszego porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie darowizny mienia powiatu. 
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4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady. 

5. 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 jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego. 
 
Uwag do projektów uchwał nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Jerzego Grubby. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Jerzego Kruszewskiego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
 Następnym  punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie darowizny mienia powiatu. 
 
Przewodniczący zapytał, czy wystarczą radnym wyjaśnienia Wicestarosty, dotyczące 
konieczności podjęcia tej uchwały, czy potrzebne są szersze informacje. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Brzozowski wnioskował o zapoznanie radnych 
z  treścią porozumienia, które wpłynęło do Starostwa. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz odpowiedział, Ŝe treść porozumienia nie jest 
przedmiotem dzisiejszych obrad. Będzie ono szeroko omawiane na posiedzeniach 
komisji. Zdaniem Wicestarosty, nie ma potrzeby przedstawiania jego treści w dniu 
dzisiejszym. 
 
Radny Stanisław Brzozowski wycofał swój wniosek. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr VII/37/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie darowizny mienia powiatu, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
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Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania  
w wysokości 50% kosztów remontu auli Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie ze 
środków Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Marek Siudak odpowiedział, Ŝe wniosek  
o dofinansowanie kosztów remontu auli złoŜony do Wojewódzkiego Konserwatora  
Ochrony Zabytków jest ciągiem dalszym wniosku złoŜonego do Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Udało się pozyskać od sponsora ponad 80 000 zł na 
remont posadzki tej auli. W międzyczasie otworzyła się moŜliwość uzyskania 
środków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków . Wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania, więc nie wiadomo, jakie są szanse otrzymania tego dofinansowania. 
Naczelnik poinformował, Ŝe wartość naszego wniosku, to 50% środków, które 
Wojewódzki Konserwator posiada na inwestycje w całym województwie. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy kwota, na którą została podpisana umowa z PZU na 
ubezpieczenie majątku powiatu, oznacza roczną składkę, czy składkę dwuletnią. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk odpowiedziała, Ŝe to jest składka na dwa lata. 
Umowa została podpisana na dwa lata i dotyczy całego majątku powiatu, tj. oc, 
samochody, drogi. Poinformowała równieŜ, Ŝe składka ta będzie pomniejszona  
o składki niektórych jednostek, tj. StraŜy PoŜarnej, Domu Dla Dzieci w Szymonowie  
i Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku, poniewaŜ warunki na ubezpieczenie całości 
były korzystniejsze. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe w dniu jutrzejszym mija 3-miesięczny okres, 
kiedy Rada mogła zająć się wygaszeniem mandatów radnych, którzy nie złoŜyli  
w terminie oświadczeń o działalności gospodarczej małŜonków. Zapytał, czy do jutra 
Rada zajmie się przypadkiem radnej Michałowskiej i radnego Brodiuka. 
 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe Rada nie zajmie się tym tematem do dnia 
jutrzejszego. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe Pan Starosta zabronił udzielania radnym 
informacji na temat sytuacji w Spółce i ZOZ-ie  „W takim razie – powiedział radny -  
jak zakończyła się, rzekomo planowana, kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej,  jakie 
są jej wyniki.” 
  
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe są to pomówienia, bo nie nasyłał Ŝadnej 
komisji do Spółki i nie zabraniał udzielania radnym informacji. Stwierdził, Ŝe radny 
kłamie, poniewaŜ Starosta nie ściągnął do Spółki Ŝadnej kontroli. Poinformował, Ŝe 
Zarząd przypatruje się działalności Zarządu Spółki i  trwają spotkania z Radą 
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Nadzorczą Spółki, zainicjowane przez Zarząd, kolejne odbędzie się w dniu 
jutrzejszym. Starosta stwierdził, Ŝe radny przypisuje mu to, czego nie zrobił. 
Powiedział, Ŝe nie był inicjatorem kontroli w Spółce, ale jeśli Rada Nadzorcza 
przedstawi wyniki tej kontroli, to Starosta na pewno poinformuje o tym Radę powiatu. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe w materiałach w dniu dzisiejszym radni otrzymali 
druki oświadczeń majątkowych, które naleŜy złoŜyć w dwóch egzemplarzach wraz  
z PIT-em do 30 kwietnia br. Poinformował, Ŝe radni oświadczenia będą składać na 
jego ręce. W Biurze Rady przygotowany jest rejestr, w którym wpisywane będą daty 
składania oświadczeń. Oświadczenia będą wkładane w kopertę i dostępne tylko do 
wglądu przez przewodniczącego. Jeśli, po złoŜeniu oświadczenia, zajdzie 
konieczność uzupełnienia go, naleŜy złoŜyć korektę. Poinformował, Ŝe o terminie 
złoŜenia oświadczeń lustracyjnych przypomni Wojewoda. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe zgodnie z ustawą, oświadczenia radnych są 
jawne. Są one do wglądu kaŜdego, kto przyjdzie do Urzędu i poprosi, a jedna z form 
publikacji jest BIP. 
 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe oświadczenia są do wglądu publicznego, po 
utajnieniu części adresowych. Do tego czasu są tylko do wglądu przewodniczącego. 
 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął VII Sesję rady 
Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 


