
PROTOKÓŁ  Nr 8/2003  
z VIII Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 22 maja 2003r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 13.50. 
Podjęto uchwały od Nr VIII/41/2003 do Nr VIII/43/2003. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Cezary Wawrzyński otworzył VIII Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji, powitał radnych i pracowników Starostwa oraz 
na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radną Krystynę Łątkowską – 
Tyszkiewicz. 
 
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 zmieniającej 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.” 
Wniosek Zarządu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad o punkt: 
„Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej.” 
 
Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na 

Rzecz osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego na lata 2003 – 
2007. 

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

6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
7. Konferencja na temat „Niepełnosprawni w społeczności lokalnej.” 
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Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z VII 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 zmian 
w budżecie powiatu na 2003 rok. 
 
Radny Jan Ślebioda – przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki, 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany  
w budżecie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/41/2003 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
Przewodniczący poinformował, że w związku z pismem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, § 7 uchwały Nr VII/35/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej, otrzymuje brzmienie; „Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.” 
Pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/42/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do 
protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego na lata 2003 – 2007 było 
czwartym punktem porządku obrad. 
Wszystkie komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedstawiony im Program. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
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Uchwała Nr VIII/43/2003 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego na lata 2003 – 2007, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 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 7 do 
protokołu. 
 
Radny Edmund Banasiak stwierdził, że nic się nie robi na drogach w Gminie 
Ostróda. „Drogi powiatowe w tej Gminie – powiedział – są bardzo zaniedbane. 
Proszę o przyspieszenie naprawy tych dróg.” 
 
Starosta zgodził się z radnym, jednak stwierdził, że budżet Powiatu nie pozwala 
na naprawy wszystkich dróg. „Dziury będą łatane tam, – powiedział – gdzie jest 
to najbardziej pilne.” 
 
Radny Waldemar Bauman zapytał jakie były wnioski pokontrolne dotyczące 
kontroli w Domu Dziecka w Szymonowie. 
 
Starosta odpowiedział, że uchybienia były drobne nie budzące niepokoju. 
 
 
 Szóstym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
 
Wicestarosta Aleksander Gawryluk poinformował, że zakończył się przetarg na 
remonty dróg w powiecie. Wygrała Firma z Pasłęka. Koszt – 19.40 zł za m2. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała, czy nie można w drodze 
negocjacji wybrać firmy z Powiatu. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, że przy wyborze firmy trzeba zwracać 
uwagę na jakość wykonywanej pracy.    
 
Starosta stwierdził, że oferta Firmy z Pasłęka była najtańsza. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, że nawiązując do pisma Pani Banasiak, nie 
ma za co przepraszać. „Żadnych obietnic nie składałem i nie jestem stroną  
w sądzie w tym temacie.” 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, że chciałby się zapoznać z pracami, 
które wykonała Komisja Rolnictwa, która była na działce Pana Kikoły i jakie 
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były wnioski z tego posiedzenia. „Jeśli chcemy, żeby ta sprawa została 
definitywnie zamknięta, musimy podjąć konkretna decyzję. Są następne działki, 
które też nie mają zjazdu.” 
 
Radny Edmund Banasiak przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji stwierdził, że Komisja była na działce przejazdem. „Pani Banasiak 
ma pretensje, że nie została zaproszona, a Pan Kikoła chce, żeby na koszt 
Powiatu wykonać zjazd.” Poinformował, że z posiedzenia Komisji sporządzony 
jest protokół i może być przedstawiony radnym. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn wnioskował o zaproszenie na następną sesję 
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 
 
Radny Czesław Najmowicz powiedział, że w związku ze złożonym przez Radę 
Rodziców Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie pismem dotyczącym 
ograniczenia naboru do klas pierwszych tej Szkoły, wnioskuje o zajęcie 
stanowiska przez Radę Powiatu w tej sprawie, tj. odstąpienie od ograniczenia 
naboru. 
 
Starosta poinformował, że do wszystkich szkół w Powiecie Ostródzkim złożyło 
podania 2 434 osoby. Ta kwota zostanie podzielona na trzy  lub na dwa, 
ponieważ jest możliwość składania podań do trzech szkół. 

-    LO w Ostródzie - 393 podania, nabór – 8 klas, 
- ZSZ im. Petofi w Ostródzie – 571 podań, 7 klas, 
- ZSR w Ostródzie – 217 podań, 2 klasy, 
- ZSZ im. Staszica – 334 podań, 14 klas, 
- ZSL w Morągu – 271 podań, 7 klas, 
- ZSZiO w Morągu – 430 podań, 10 klas, 
- ZS w Saminie – 30 podań, 2 klasy, 
- ZSAE w Dobrocinie – 180 podań, 6 klas 

 
Radny Bogusław Fijas poinformował, że dzisiaj otrzymał odpowiedź na 
wniosek Komisji w sprawie nie ograniczania naboru do Zespołu Szkół 
Rolniczych. Zaproponował, aby Rada w formie stanowiska wypowiedziała się  
w tej sprawie. 
 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i zarządził głosowanie w sprawie 
przyjęcia stanowiska Rady w brzmieniu: 
„Ze względu na zaistniałą sytuację w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie 
rada Powiatu zobowiązuje Zarząd Powiatu do zatwierdzenia arkusza 
organizacyjnego na możliwość  przyjęcia pięciu pierwszych klas w Zespole 
Szkół Rolniczych.” 
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W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
„Za” wnioskiem opowiedziało się 9 radnych, „przeciw” – 11, „wstrzymała się” 
1 osoba. 
 
Przewodniczący Rady Cezary Wawrzyński złożył wniosek o ponowne 
rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu sprawy naboru w Zespole Szkól Rolniczych 
w Ostródzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
„Za” wnioskiem opowiedziało się 10 osób, „przeciw” – 8 radnych, „wstrzymała 
się” 1 osoba. 
 
Przewodniczący poinformował o planowanej rewizycie w Osterode am Harz  
w dniach 19-21 września br. Prosił o zgłaszanie swojego udziału w delegacji. 
 
Przypomniał również o odbywających się 24 maja br. w Ostródzie Igrzyskach 
Rekreacyjno – Sportowych Samorządów Województwa o Puchar Marszałka 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
 
Radny Bogusław Fijas w imieniu Klubu Radnych Prawicy złożył wniosek  
o odwołanie z funkcji Starosty Pana Cezarego Peca. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Drugim wnioskiem, który złożył radny Bogusław Fijas, był wniosek  
o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Cezarego 
Wawrzyńskiego. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Radny Edmund Banasiak powiedział, że nie zgadza się z wnioskodawcami. 
„Uważam, że Pan Starosta dobrze wykonuje  swoje zadania . Na wnioski 
komisji odpowiedzi są udzielane. Również Przewodniczący bardzo dobrze 
prowadzi obrady, sesje są przygotowane dobrze i sprawnie prowadzone. 
Uważam, że wnioski o odwołanie są niesprawiedliwe.” 
 
Przewodniczący przypomniał, że o godz. 11.30 rozpocznie się konferencja na 
temat „Niepełnosprawni w społeczności lokalnej”. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i w imieniu organizatorów: Rady 
Powiatu w Ostródzie, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie oraz Centrum Kultury i Sportu 
w Ostródzie, powitał wszystkich zebranych, tj.: 

- Pana Andrzej Jurkiana – Zastępcy Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego 
Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

- Pana Tadeusza Milewskiego – Pełnomocnika Wojewody ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 
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- radnych miast i gmin z terenu Powiatu, 
- radnych Powiatu Ostródzkiego, 
- burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Ostródzkiego, 
- przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
- wolontariuszy, 
- przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych, 
- kierowników gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, 
- dyrektorów i przedstawicieli szkól i placówek oświatowych, 
- dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
- dyrektorów domów pomocy społecznej. 

 
Program Konferencji był następujący: 

1. Wystąpienie Cezarego Peca Starosty Ostródzkiego. 
Wystąpienie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

2. Spektakl w wykonaniu osób niepełnosprawnych z placówek ostródzkiego 
Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Ostródzie pt. „Tata zawsze ma rację”. 

3. Geneza i cele Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 – 
Marek Skaskiewicz – sekretarz Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych. 

4. Raporty o sytuacji osób niepełnosprawnych : 
- Polski Związek Niewidomych – Tadeusz Milewski, 
- Polski Związek Głuchych – Elżbieta Kowalewska i Izabela Krzyżewska, 
- Stowarzyszenie Wspólnota, Ruch, Wiara, Światło – Halina Jarząbek, 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu – Krystyna Sałak, 
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Ostródzie – Mieczysław Kowalczyk, 
- Stowarzyszenie Alfa w Ostródzie – Marek Skaskiewicz 
5. Sytuacja osób niepełnosprawnych w świetle znowelizowanej ustawy  

o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – Andrzej Jurkian  
zastępca dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON w 
 Olsztynie. 

6. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu 
Ostródzkiego na lata 2003 – 2007 – Tomasz Podsiadło dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. 
Wystąpienie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

7. Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej – koordynator Aneta 
Pierzchała  Punkt Informacji Obywatelskiej przy TPD w Morągu. 
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Na Konferencji wypracowano następujące wnioski:  
Polski Związek Niewidomych 

1. Utworzenie w Powiecie Ostródzkim komórki zajmującej się 
pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej na poprawę życia 
niepełnosprawnych. 

Polski Związek Głuchych 
2. Udzielanie informacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na 

temat udzielania pomocy osobom niedosłyszącym. 
3. Stworzenie bazy zakładów pracy dla osób niedosłyszących. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu 
4. Zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie podjazdu dla 

niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się siedziba TPD. 
5. Zlikwidowanie barier architektonicznych w szkołach. 

Stowarzyszenie Alfa w Ostródzie 
6. Utworzenie Centrum Informacji ds. Osób Niepełnosprawnych i 

rozważenie możliwości powołania pełnomocnika Starosty ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Ostródzie 

7. Włączenie w programy edukacyjno – wychowawcze szkół problematyki 
osób niepełnosprawnych. 

8. Wspieranie tworzenia w ramach istniejących podmiotów systemu 
wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-7 lat oraz wczesnego 
wspomagania dla dzieci w wieku 7 –10 lat. 

9. Stopniowe zinwentaryzowanie i tworzenie warunków do tworzenia w 
każdej gminie ośrodków oparcia społecznego dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin w formie: 

- zespołów rehabilitacyjno – terapeutycznych, 
- świetlic terapeutycznych. 
- w Ostródzie utworzenie w perspektywie najbliższych lat na bazie 

placówek oświatowych środowiskowego domu samopomocy, ośrodka 
opieki okresowej dla osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie, 

- w Morągu utworzenie warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego 
domu samopomocy, 

- utworzenie poradni dla rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie 
w formach niekoniecznie ścisłych, np. kluby rodziców. 

 
10. Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych oraz w komunikowaniu 

się. Tworzenie systemu oznakowań piktogramowych i informacji w 
języku łatwym do czytania. 

11. Niezbędna jest poprawa dostępności edukacji i oparcie jej w stosunku do 
każdego ucznia na indywidualnych programach nauczania, 
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wykorzystujących ich mocne strony. Dużą barierą jest niedoskonałość i 
brak poprawy pełnego zaangażowania samorządów w realizacji transportu 
dzieci niepełnosprawnych do placówek. 

12. Szersze korzystanie szkół z ustawowej możliwości wydłużania etapów 
edukacyjnych w istniejących placówkach wobec braku miejsc w WTZ w 
Ostródzie i całkowitego braku ośrodków oparcia społecznego (ŚDS-y). 

13. Podjęcie pracy nad przygotowaniem wielopłaszczyznowego systemu 
aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
systemu wspierania podczas pracy. Szkolenie instruktorów przygotowania 
wsparcia zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 

14. Zapobieganie instytucjonalności poprzez maksymalne wspieranie rodziny 
(zastępstw w opiece, pomoc finansowa, poradnictwo, asystent osobisty). 
Wspieranie ruchu wolontarystycznego. 

15. Rozwijanie w placówkach, wśród młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie ruchu self-adwokatów. 

16. Wspieranie przez samorządy idei tworzenia mieszkalnictwa chronionego  
i małych form mieszkalnictwa na bazie mieszkań własnych osób  
niepełnosprawnych intelektualnie. 

17. Opracowanie w każdej gminie programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w tym intelektualnie na okres kilkuletni i coroczna 
jego ewaluacja. 

18. Wypracowanie zasad współpracy samorządów lokalnych z organizacjami 
pozarządowymi i zlecenia zadań własnych do realizacji organizacjom, 
które są do tego przygotowane. Rada Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Ostródzkiego. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął VIII Sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
  

 
  
 
 


