
PROTOKÓŁ  Nr VIII/2007  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 2 kwietnia 2007r. 
 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 12.15, zakończono o godz. 16.20. 
Podjęto uchwały od Nr VIII/38/2007 do Nr VIII/49/2007. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Bogdan Purzycki otworzył VIII Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie, powitał radnych, pracowników Starostwa i zaproszonych gości oraz na 
podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Następnie radni uczcili minutą ciszy drugą rocznicę śmierci PapieŜa Jana Pawła II. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Jana Kacprzyka. 
 
Po czym, w związku ze wskazaniem przez Komisarza Wyborczego następnych 
radnych w miejsce wygasłych mandatów, zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku 
obrad o nowy punkt nr 2 w brzmieniu: „Wstąpienie kandydatów w miejsce wygasłych 
mandatów, w tym podjęcie uchwał.” 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad  
o proponowany punkt. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe dotychczasowe punkty od 2 do 15 otrzymują 
numerację od 3 do 16. 
 
Następnie przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie rozszerzenie porządku 
obrad o nowy punkt nr 12 w brzmieniu: „12. Ustalenie regulaminu określającego 
wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a takŜe wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego na rok 2007, w tym podjęcie uchwały.” 
Wniosek Zarządu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad  
o proponowany punkt. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe dotychczasowe punkty od 12 do 16 otrzymują 
numerację od 13 do 17. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt  
w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy 
i osobowy stałych komisji Rady Powiatu.” Radny stwierdził, Ŝe na poprzedniej sesji 
zostały wygaszone dwa mandaty radnych, a w dniu dzisiejszym Rada podejmie 
uchwałę o wstąpieniu w miejsce wygasłych mandatów dwóch nowych radnych, 
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wobec tego naleŜy wpisać nowych radnych do wybranych komisji. Proponował, aby 
był to punkt następny po punkcie dotyczącym ślubowania radnych. 
 
Przewodniczący zaproponował , aby był to nowy punkt nr 16. 
 
Radny Cezary Wawrzyński wyraził zgodę. 
 
W chwili głosowania na Sali obecnych było 18 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt 
nr 16 w brzmieniu: „16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej 
skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Powiatu.” 
Dotychczasowe punkty 16 i 17 otrzymały numerację 17 i 18. 
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Wstąpienie kandydatów w miejsce wygasłych mandatów, w tym podjęcie 

uchwał. 
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego  

w 2006 roku. 
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostródzie. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2007 rok. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego. 
8. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym podjęcie uchwały. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Technikum Nr 2 w Zespole Szkół 
Licealnych w Morągu i nadania statutu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia poprzez 
Profilaktykę i Przeciwdziałanie UzaleŜnieniom w Powiecie Ostródzkim na lata 
2007-2011. 

12. Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe 
wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 
rok 2007, w tym podjęcie uchwały. 

13. Delegowanie radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym podjęcie 
uchwały. 

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w 2006 roku, w tym podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu i Sekretarza 
Powiatu o obowiązku przedłoŜenia Radzie Powiatu oświadczenia 
lustracyjnego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy  
i osobowy stałych komisji Rady Powiatu. 
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17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
18. Sprawy róŜne. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z VII Sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było wstąpienie kandydatów w miejsce 
wygasłych mandatów, w tym podjęcie uchwał. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 
Pana Jerzego Grubby, Komisarza Wyborczy w Elblągu wskazał Pana Janusza 
Sobierajskiego, który uzyskał kolejno  największą liczbę głosów. Natomiast  
w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Jerzego Kruszewskiego, 
Komisarz Wyborczy w Elblągu wskazał Pana Grzegorza Sochę, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. 
Pisma Komisarza Wyborczego stanowią załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Stosownie do   postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o 
samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. 
Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie, a  Pana Grzegorza Sochę  
o złoŜenie ślubowania. Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: „Tak mi 
dopomóŜ Bóg.” 
Radny Grzegorz Socha złoŜył ślubowanie w brzmieniu: 
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej Powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 
 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Pan Janusz Sobierajski nie mógł wcześniej 
przybyć na sesję i w momencie przybycia złoŜy ślubowanie. 
 
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wstąpienia Pana Grzegorza Sochy  
w miejsce wygasłego mandatu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr VIII/38/2007 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego 
mandatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący pogratulował nowemu radnemu i powitał w szeregach Rady. 
 
 
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
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Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk wyjaśniła, Ŝe w II części sprawozdania nie 
zostały ujęte wszystkie przesunięcia między rozdziałami i paragrafami, ale radni 
otrzymali tę informację w załączniku do projektu uchwały. 
 
Radna Wanda Łaszkowska zapytała czego dotyczy program GAMBIT. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Stapurewicz odpowiedział, 
Ŝe program dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. poprawy jakości 
dróg i całej infrastruktury, poprawy nauczania  i świadomości ludzkiej. Głównie chodzi 
o to, Ŝeby zmniejszyć ilość osób ginących na drogach. Program uruchamia działania 
funkcjonujące na dłuŜszy okres. JeŜeli teraz działania zostałyby rozpoczęte, pierwsze 
efekty pojawiłby się za 20-30 lat. 
 
Radny Stanisław Siwkowski powiedział, Ŝe gminy podawały dane do takiego 
programu juŜ 3 lata temu. Zapytał równieŜ jaki jest koszt tego programu. 
 
Naczelnik odpowiedział, Ŝe jest juŜ opracowany program GAMBIT na terenie kraju, 
jak równieŜ na terenie województwa. Koszt programu wynosiłby w naszym powiecie 
ok. 40 000 zł, z tego połowę moŜe pokryć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał, na czyj wniosek została zmieniona posadzka w sali 
gimnastycznej przy Zespole szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Marek Siudak odpowiedział, Ŝe zmiana 
posadzki, z paneli drewnianych na posadzkę z wykładziny sportowej, została 
zgłoszona przez dyrekcję szkoły. Temat zgłoszony był około dwóch miesięcy 
wcześniej, jednak decyzja została podjęta po tym, jak wykonawca (EKOBUD) zgodził 
się na zmniejszenie kosztów inwestycji o 24 000 zł z tego tytułu. Projektant dopuścił 
takie warianty posadzek. 
 
Radny Bogusław Fijas  zapytał, czy odbyła się kontrola w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w zakresie przeznaczenia środków PFRON, którą zlecił poprzedni 
Zarząd Powiatu. 
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk odpowiedziała, Ŝe kontrola w PCPR odbywa się obecnie. 
Wcześniejszy zakres kontroli był dosyć szeroki i Biuro Kontroli Starostwa nie dałoby 
rady przeprowadzić jej w takim zakresie, zwłaszcza, Ŝe została przeprowadzona 
kontrola w tym zakresie przez PFRON w październiku 2006r. Do tej pory nie 
otrzymaliśmy jeszcze zaleceń pokontrolnych z PFRON-u, ale informacja na temat 
treści zaleceń została przekazana telefonicznie. W najbliŜszych dniach zalecenia 
pokontrolne wpłyną do Starostwa i radni zostaną z nimi zapoznani. śeby nie powielać 
zakresu kontroli, przeprowadzonej juz przez PFRON, Biuro Kontroli Starostwa objęło 
kontrolą miejsca pracy, tj. zakupy z dopłatami środków transportu. Skarbnik 
przypomniała, Ŝe Biuro Kontroli moŜe kontrolować tylko 5% wydatków powiatu. 
 
Radny Ryszard Bogucki zapytał, czy w projekcie technicznym dotyczącym budowy 
Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu 
nie było ujęte wejście do tej Sali, skoro teraz zostało ujęte w robotach dodatkowych. 
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Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Marek Siudak odpowiedział, Ŝe budowa Sali 
gimnastycznej miała być etapem rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących. Sala miała być połączona z budynkiem dydaktycznym 
łącznikiem. Uznano, Ŝe samorządu nie stać na budowę łącznika, w związku z tym 
pojawiła się potrzeba dobudowania wejścia głównego do sali i podjazdu dla 
niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący Bogdan Purzycki stwierdził, Ŝe w takim razie udział własny w tej 
inwestycji bardzo się zwiększył. 
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe w związku z tymi robotami 
dodatkowymi, wartość inwestycji wzrosła o 29 500 zł. 
 
Radny Ryszard Bogucki zapytał jakie będą koszty przystąpienia Powiatu do 
Stowarzyszenia „Szesnastka”. 
 
Członek Zarządu radna ElŜbieta Głowacka –Kutarba odpowiedziała, Ŝe roczna 
składka będzie wynosiła 1 000 zł. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk wyjaśnił, Ŝe w spotkaniu organizacyjnym uczestniczył 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz, który w tej chwili jest nieobecny. Stowarzyszenie 
ma na celu koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy 
ekspresowej nr 16. Do Stowarzyszenia przystępują praktycznie wszystkie powiaty 
i gminy przy drodze nr 16. 
 
Radny Cezary Pec zapytał jaki jest program wizyty delegacji Powiatu Osterode am 
Harz w Powiecie Ostródzkim. 
 
Starosta poinformował, Ŝe wizyta 3-osobowej delegacji odbędzie się od 16 do 18 
maja br., następnie przedstawił program, który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 Czwartym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego Powiatu ostródzkiego w 2006 roku. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 
1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Rada powiatu przynajmniej raz na rok 
rozpatruje informację właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego powiatu. 
Informację przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław 
Sokołowski i stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Radny Ryszard Bogucki zapytał, czy Sanepid monitoruje zjawiska dzikich wysypisk 
śmieci. 
 
Inspektor odpowiedział, Ŝe Sanepid współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska i przekazuje informacje o występowaniu takich wysypisk. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. 
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Na podstawie art.112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne 
sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 
 
Sprawozdanie przedstawił dyrektor PCPR Tomasz Podsiadło i stanowi ono załącznik 
Nr 8 do protokołu. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zapytał, dlaczego jest taka duŜa róŜnica w kosztach 
utrzymania  wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka w Grabinku i Placówce 
Rodzinnej w Nowym Siedlisku. 
 
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, Ŝe Placówka w Nowym Siedlisku została 
utworzona w 2004 roku. Nie jest to powiatowa jednostka organizacyjna i prowadzona 
jest na zasadzie działalności gospodarczej.  
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk dodała, Ŝe w Placówce Rodzinnej w Nowym Siedlisku 
nie obowiązuje Karta Nauczyciela, której wymogi muszą być spełniane przez inne 
jednostki. Powiat, zlecając zadanie opierał się na kwocie dotacji, którą otrzymał. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie powiatu na 2007 rok. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe Zarząd 28 marca zatwierdził 
następujące zmiany w budŜecie: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
-zwiększenie dotyczące środków z innych źródeł na zabezpieczenie budynków 
„koszarowca” o kwotę 1 475 073 zł – nastąpiło zmniejszenie z kwoty 1 626 824 zł,  
-w związku z nie zaliczeniem wszystkich kosztów przez konserwatora zabytków, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia w DPS w Szyldaku odpłatności pensjonariuszy – 
15 642 zł, 
2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie kosztów inwestycji „Budowa sali sportowej w ZSZiO w Morągu” – 
29 500 zł, 
- zwiększenie w DPS w Szyldaku z tytułu zwiększenia dotacji – 15 642 zł, 
- korekta dot. Świetlicy Terapeutycznej – 864 zł, 
- zwiększenie – korekta w Urzędzie Pracy – 1 500 zł, 
3/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: 
ZDP – 3 239 836 zł (korekta paragrafu), KPPSP – 24 826 zł, Starostwo – 102 652 zł, 
ZSZiO w Morągu – 13 102 zł, ZSR w Ostródzie – 12 494 zł, ZSZ im. Petöfi w 
Ostródzie – 7 221 zł, CKU w Ostródzie – 1 500 zł, SOSW w Ostródzie – 1 500 zł, 
SOSW w Szymanowie – 15 499 zł, PPP w Morągu – 3 652 zł, PPP w Ostródzie – 
1 500 zł, Bursa Szkolna – 1 330 zł, PCPR – 4 720 zł. 
Poinformowała równieŜ, Ŝe w dniu dzisiejszym faxem przyszła wiadomość dotycząca 
dotacji z rezerwy w kwocie 120 400 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów 
pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Zarząd w dniu dzisiejszym 
zatwierdził wprowadzenie do budŜetu powyŜszej kwoty, Ŝeby jak najszybciej dokonać 
wypłat.  Komisja BudŜetu przed sesją pozytywnie zaopiniowała propozycje tych 
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zmian. Deficyt nie zwiększył się, wzrosła kwota dochodów i wydatków o powyŜszą 
kwotę. 
 
Radny Cezary Wawrzyński  zgłosił wniosek o wykreślenie kwoty na rozpoczęcie 
remontu budynku „koszarowca”. Powiedział, Ŝe na remont sąsiedniego budynku 
Ministerstwo przeznacza 17 mln zł, więc prawdopodobnie koszt remontu budynku 
powiatu będzie podobny. Dojdzie do tego utrzymanie oraz sprostanie wymaganiom 
Konserwatora Zabytków. Zdaniem radnego, Powiatu nigdy nie będzie stać na remont 
i utrzymanie tego budynku. Zgłosił propozycję sprzedaŜy tego budynku, dopóki  
koszty poniesione na ten budynek nie są wysokie i wybudowanie nowego budynku, 
który byłby siedzibą Starostwa. 
 
Radny Bogusław Fijas  poparł wniosek radnego Wawrzyńskiego i przypomniał  
o zapewnieniach Zarządu, Ŝe nie będzie realizował inwestycji, które będą 
dofinansowane w 50%. przykładem jest budowa pawilonu dydaktycznego  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie. Radny powiedział, 
Ŝe obecnie na terenie koszar nie ma prądu ani wody, więc będą dodatkowe koszty. 
Zapytał, czy jest brane pod uwagę równieŜ odwodnienie budynku. 
 
Radny Grzegorz Socha zapytał, czy kwota 12 mln potrzebna na tę inwestycję jest 
kwotą brutto, czy netto. Zapytał równieŜ, kiedy ten szacunek kosztów był wykonany, 
na jakiej bazie cen rynkowych. 
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk odpowiedział, Ŝe jest to kwota brutto. Powiedziała, Ŝe na 
rok bieŜący przewidywany jest remont dachu, wymiana stolarki, czy zabezpieczenie 
przed degradacją budynku. Wybrano tylko takie zadania, które pozwolą zakończyć te 
prace do końca roku. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe ta decyzja jest decyzją polityczną. Prosił 
Starostę o przedstawienie strategii działania. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe remont budynku „koszarowca” jest 
kontynuacją decyzji poprzedniej Rady. Stwierdził, Ŝe naleŜy poczekać, czy wniosek  
o dofinansowanie z Ministerstwa zostanie zaakceptowany. 
 
Skarbnik odpowiedziała radnemu Bogusławowi Fijasowi, Ŝe odwodnienie budynku 
jest równieŜ przewidziane. 
 
Radny Bogusław Fijas  powiedział, Ŝe wola poprzedniego Zarządu była sprzedaŜ 
części  garaŜowej za ok. 600 000 zł i przeznaczenie tej kwoty na remont budynku 
„koszarowca”.  Nie było zamiaru przeznaczania dodatkowych środków z budŜetu 
powiatu na remont. Radny zapytał, czy jest kontynuacja decyzji poprzedniego 
Zarządu dotycząca sprzedaŜy części garaŜowej. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe naleŜy dokładnie przeanalizować całość, nie moŜna 
wyrywkowo sprzedawać jakiej części, nie mając całościowego obrazu. Zdaniem 
Starosty, naleŜy poszukać pieniędzy na remont, obecnie jest propozycja sięgnięcia 
po środki z Ministerstwa. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe był członkiem Zarządu, kiedy podjęto decyzję  



 8 

o kupnie budynku od Agencji Mienia Wojskowego. Była moŜliwość zakupu za niską 
cenę, bo 350 000 zł,  budynku o duŜo większej wartości, więc decyzje taką podjęto. 
Były kontrowersje dotyczące przeznaczenia tego budynku. Radny stwierdził, Ŝe nigdy 
nie był za przeznaczeniem tego budynku na Centrum UŜyteczności Publicznej, 
poniewaŜ zawsze uwaŜał, Ŝe Powiatu nie stać na realizację tej inwestycji. Powiedział, 
Ŝe jeŜeli Rada podejmie decyzję o realizacji tej inwestycji, to będzie ona brzemienna 
w skutkach, poniewaŜ dotychczas poniesione koszty  w wysokości 200 000 zł na 
dokumentację moŜna jeszcze odzyskać, ale np. 3 mln zł, które jest propozycja 
wydać, to są juz duŜe koszty i nie do odzyskania. 
Radny stwierdził, Ŝe tę inwestycje naleŜy wykreślić z budŜetu powiatu. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe są obecnie  waŜniejsze cele niŜ budowa 
koszarowca, jak np. budowa bloku operacyjnego, nakładki drogowe, na które  
w budŜecie nie ma środków.  
 
Starosta powiedział, Ŝe taki kierunek wskazała poprzednia Rada, kupując ten 
budynek. Zdaniem Starosty, naleŜy zapytać Panią Skarbnik, która pracowała równieŜ 
z poprzednim Zarządem. 
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk powiedziała, Ŝe obecny budynek Starostwa nie spełnia 
wymagań pracy urzędników i to było przede wszystkim brane pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji. Aspekt ekonomiczny, to utrzymywanie trzech budynków, tj. 
Starostwo, Wydział Komunikacji i Urząd Pracy, a czwarty budynek przychodni. 
Utrzymanie jednego budynku przyniosłoby oszczędności. 
 
Radny Ryszard Bogucki stwierdził, Ŝe pomysł na zakup budynku za 300 tys. zł  
i sprzedaŜ za kilka milionów, jest spekulacją, a samorządy nie mogą spekulować. 
„Poza tym – zapytał radny – gdzie miałby być postawiony ten nowy budynek 
Starostwa, skoro nie ma w mieście wolnych terenów pod budowę?.” 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe to nie jest spekulacja, w budŜecie jest 
pozycja dotycząca dochodów  z majątku gmin. Radny stwierdził, Ŝe teren pod 
budowę budynku Starostwa na pewno się znajdzie. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Cezarego 
Wawrzyńskiego dotyczącego wykreślenia  z budŜetu remontu budynku „koszarowca”. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada, 7 głosami „za”, 10 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się” nie 
przyjęła wniosku radnego.. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr VIII/39/2007 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2007 rok, została 
podjęta 14 głosami „za”, przy 2 głosach :przeciw”, 5 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
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Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i w związku z przybyciem na salę obrad 
następnego kandydata na radnego, poprosił wszystkich o powstanie, a Pana 
Janusza Sobierajskiego o złoŜenie ślubowania. 
Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóŜ Bóg.” 
Radny Janusz Sobierajski złoŜył ślubowanie w brzmieniu: 
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej Powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóŜ 
Bóg.” 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr VIII/40/2007 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego 
mandatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący pogratulował nowemu radnemu i powitał w szeregach Rady. 
 
 
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego, było następnym 
punktem porządku obrad. 
 
Radna Wanda Łaszkowska – Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki – 
poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz Komisja Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia na wspólnym posiedzeniu negatywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. Komisje uwaŜają, Ŝe budynek naleŜy podzielić na trzy mieszkania  
i sprzedać je lub sprzedać budynek w całości, a Państwu Skibniewskim kupić 
mieszkanie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe w uchwale chodzi o to, Ŝeby mieszkania 
słuŜbowe były mieszkaniami słuŜbowymi na czas zatrudnienia. Są ustalone zasady 
najmu i nie ma potrzeby ich zmieniać na podstawie jednostkowego przypadku. 
Zdaniem radnego, Rada moŜe podjąć uchwałę o zawarciu z Państwem 
Skibniewskimi umowy. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz stwierdził, Ŝe Zarząd proponując zmianę tej 
uchwały, chciał rozwiązać uregulować i rozwiązać problem Państwa Skibniewskich. 
Zapytał, jak radny w takim razie  proponuje rozwiązać ten problem. 
 
Radny Cezary Wawrzyński odpowiedział, Ŝe Przewodnicząca Komisji BudŜetu juŜ 
powiedziała, co wypracowały komisje. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, Ŝe malutkie mieszkanie kosztuje więcej nic 
cały budynek.  
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe tę uchwałę naleŜy rozpatrywać łącznie z uchwałą  
o zbywaniu nieruchomości. Zdaniem radnego, jeśli zaliczy się  byłych pracowników  
i zmieni uchwałę, to równieŜ inni byli pracownicy będą chcieli skorzystać z tych 
zasad. 
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Stwierdził, Ŝe pewne propozycje juz padły na komisjach. Dzisiaj juŜ padła propozycja 
podjęcia uchwały jednostkowej, nie zmieniając tej uchwały. 
 
Radny Ryszard Bogucki powiedział, Ŝe na posiedzeniach komisji zdania były bardzo 
podzielone. W związku z tym radny zgłosił wniosek o wycofanie z porządku 
dzisiejszych obrad projektu uchwały zmieniającej zasady wynajmu lokali 
mieszkalnych. 
 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe Państwo Skibniewscy pracowali przez długie lata 
i duŜo zrobili dla tych dzieci. Prosił, Ŝeby błędnymi decyzjami nie skrzywdzić tych 
ludzi. 
 
Następnie zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego o wycofanie tematu  
z porządku obrad. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada, 16 głosami „za”  przy 4 głosach „przeciw”, opowiedziała się za wycofaniem 
tematu z porządku obrad. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, w tym podjecie uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/41/2007 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał ile zostało złoŜonych wniosków na szkolenia oraz na 
poŜyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, Ŝe szkolenia,  jako jedyne zadanie nie jest 
realizowane przez PCPR, tylko Urząd Pracy. Od czterech lat Urząd Pracy wnioskuje 
o 40 000 zł na szkolenia i wykorzystuje tę kwotę. 
Powiedział, Ŝe jeśli chodzi o poŜyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to 
do tej pory nie wpłynął Ŝaden wniosek. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe temat dofinansowania sportu, kultury, rekreacji  
i turystyki osób niepełnosprawnych budził emocje w poprzednim Zarządzie. Zarząd 
zapoznał się z protokółem z kontroli PFRON za 2005 rok w tym temacie i podjął 
decyzję o przeprowadzeniu kontroli za 2006 rok. Na to zadanie w innych powiatach 
przeznacza się ok. 50 000 –60 000 zł. Jeśli chodzi o następne punkty, tj. 
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 
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oraz dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, 
komunikowaniu się i technicznych, jest duŜe zapotrzebowanie i, zdaniem radnego, 
naleŜy skupić się na tych potrzebach osób niepełnosprawnych, a dopiero, jak 
wystarczy, dofinansować sport, kulturę, rekreację i turystykę.  
 
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, Ŝe wnioski  stowarzyszeń  
o dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji naleŜy składać do 30 listopada 
poprzedniego roku. Na taką kwotę wpłynęły wnioski, która jest przedstawiona  
w projekcie uchwały. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe w ubiegłym roku jedna z organizacji 
poszukiwała chętnych na wyjazd przez radio Mazury. Radny wnioskował  
o pozostawienie w punkcie 10 kwotę 50 000 zł na imprezy integracyjne, natomiast 
190 000 zł przesunąć na likwidację barier, sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty 
ortopedyczne. Powiedział równieŜ, Ŝe w tej uchwale jest brak uzasadnienia 
szczegółowego na co środki zostaną przeznaczone. 
 
Radna Wanda Łaszkowska powiedziała, Ŝe radny Bogusław Fijas był nieobecny na 
posiedzeniach komisji przedsesyjnych i dlatego jest ta dyskusja, poniewaŜ dyrektor 
wyjaśniał i odpowiadał na wszystkie pytania radnych. Komisje, po dyskusji  
i wyjaśnieniach zaopiniowały pozytywnie ten projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Bogdan Purzycki stwierdził, Ŝe naleŜy bariery usuwać i pomagać 
niepełnosprawnym w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, ale równieŜ naleŜy pomagać 
wejść w społeczeństwo ludzi zdrowych. To jest tez rodzaj terapii. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe w ubiegłym roku osoba mająca promesę  
z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup wózka, nie otrzymała dofinansowania  
z PFRON-u ze względu na brak środków. „Nie moŜe być tak, Ŝe stać na luksusy – 
powiedział radny – a nie stać na sprzęty potrzebne osobom niepełnosprawnym.” 
Zapytał, czy Starosta zapoznał się protokółem PFRON-u z kontroli środków w PCPR, 
bo chodzi o to, Ŝeby nie popełniać tych samych błędów. Zapytał równieŜ, czy będzie 
zwrot środków przez organizacje, które nieprawnie te środki otrzymały. 
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk odpowiedziała, Ŝe otrzymała telefoniczne informację 
dotyczącą zaleceń pokontrolnych. PFRON kwestionował sposób rozliczenia, a nie 
kierunki zadań. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe nie ma nic przeciw imprezom integracyjnym ale 
budzi kontrowersję na przykład wycieczka do ParyŜa za 54 000 zł, czy do Lwowa lub 
do Pragi. Radny poparł wniosek radnego Bogusława Fijasa o pozostawieniu  
w punkcie 10 na sport, kulturę, rekreację i turystykę  50 000 zł, a resztę naleŜy 
przesunąć na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i likwidację barier 
architektonicznych. 
 
Wicestarosta wnioskował o zakończenie dyskusji. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zakończenia dyskusji w tym 
temacie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
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Rada, 14 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”, opowiedziała się za zakończeniem 
dyskusji w tym temacie. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Bogusława Fijasa 
o pozostawienie 50 000 zł w punkcie nr 10, a zwiększenie o 50 000 zł kwoty 
w punkcie nr 5, o 45 000 zł w punkcie nr 11 i o 45 000 zł w punkcie nr 12. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada, 8 głosami „za” przy 14 głosach „przeciw”, odrzuciła wniosek radnego. 
Przewodniczący zarządził głosowanie za uchwałą w brzmieniu projektu 
przedstawionego przez Zarząd. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/42/2007 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku, została podjęta 14 
głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Technikum Nr 2 w Zespole Szkół 
Licealnych w Morągu i nadania statutu, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/43/2007 w sprawie załoŜenia Technikum Nr 2 w Zespole Szkół 
Licealnych w Morągu i nadania statutu, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia poprzez Profilaktykę i Przeciwdziałanie 
UzaleŜnieniom w Powiecie Ostródzkim na lata 2007 – 2011. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/44/2007 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia poprzez 
Profilaktykę i Przeciwdziałanie UzaleŜnieniom w Powiecie Ostródzkim na lata 2007 – 
2011, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
 
 Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość i zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2007, w tym podjęcie 
uchwały, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe na posiedzeniach komisji przedsesyjnych była 
informacja o nie podpisaniu porozumienia przez związek zawodowy „Solidarność”  
z Olsztyna. Zapytał, czy zmieniło się coś od tego czasu. 
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Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe od komisji sytuacja 
uległa zmianie, poniewaŜ radca prawny wskazał na art. 77b ustawy o samorządzie 
powiatowym, zgodnie z którym uznano, Ŝe regulamin został uzgodniony w brzmieniu 
zaproponowanym przez Zarząd z upływem 14 dni od dnia doręczenia, czyli 23 
lutego. Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników 
Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Pani Teresa Zaworowska, na liczne 
zaproszenia przybyła tylko raz, kaŜde następne zaproszenie było lekcewaŜone. 
Wpłynęła pisemna odpowiedź, ale po 30 dniach, czyli 26 marca br. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, jak organizacja olsztyńska argumentowała nie podpisanie 
porozumienia. 
 
Naczelnik odpowiedziała, Ŝe argumentem było to, iŜ nauczyciele staŜyści zarabiają 
poniŜej progu  wskazanego w Karcie Nauczyciela. Powiedziała, Ŝe problem 
staŜystów jest ogólnopolski. Poinformowała, Ŝe komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/45/2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 
oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,  
a takŜe wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 
rok 2007, została podjęta 18 glosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 
stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
 
 Trzynastym punktem porządku obrad było delegowanie radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, w tym podjęcie uchwały. 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do propozycji delegowania do Komisji radnej 
Ireny Jara oraz radnego Mieczysława Piaścika. 
 
Radna Wanda Łaszkowska powiedziała, Ŝe Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz 
Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia pozytywnie 
zaopiniowały propozycje. 
 
Przewodniczący zapytał radną Irenę Jara oraz radnego Mieczysława Piaścika, czy 
wyraŜają zgodę na prace w komisji. 
Radni wyrazili zgodę. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/46/2007 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku, została podjęta przy 21 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”  
i stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
 
 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w 2006 roku, w tym podjęcie uchwały, było następnym punktem 
porządku obrad. 
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Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/47/2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2006 roku, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powiadomienia Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłoŜenia 
Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/48/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu i Sekretarza 
Powiatu o obowiązku przedłoŜenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego, 
została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” 
i stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i poinformował, Ŝe radny Grzegorz 
Socha zgłosił akces pracy w Komisji BudŜetu i Gospodarki, natomiast radny Janusz 
Sobierajski – w Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji. 
 
Następnie odczytał projekt uchwały. 
W chwili glosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr VIII/49/2007 w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy  
i osobowy stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe Pan Starosta, uczestnicząc w Sesji Rady 
Miejskiej, na pytanie radnej, czy budowa wiaduktu jest wpisana do WPI, 
odpowiedział, Ŝe tak. Zapytał czy Starosta potwierdza to. 
 
Starosta powiedział, Ŝe potwierdza. „Powiedziałem, Ŝe przedstawię temat na 
Zarządzie i potem przedstawię radnym” – odpowiedział Starosta. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, czy znane są juŜ wyniki kontroli w ostródzkim 
szpitalu i jak ta kontrola wypadła. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Radą Nadzorczą 
Spółki, ale tematem była budowa bloku operacyjnego. Na temat kontroli nie było 
mowy. 
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Radny Cezary Pec zapytał, kiedy ruszy budowa bloku operacyjnego i za jakie 
pieniądze. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe odbyły się trzy spotkania z Radą Nadzorczą. Dyrektor ds. 
Technicznych  Pan Roman Kobierowski przedstawił techniczne uwarunkowania. 
Ustalono, Ŝe pewne szczegóły dopracuje z Radą Nadzorczą pani Skarbnik. 
Uzgodnienia są w końcowym etapie, a spotkanie finalne odbędzie jak najszybciej. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe nie dowiedział się Ŝadnych konkretów. Zdaniem 
radnego, kierunki działania powinno ustalać się z Zarządem Spółki, a nie z Radą 
Nadzorczą. Radny poruszył równieŜ sprawę stypendiów, które nie są wypłacane od 
początku bieŜącego roku. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe szuka się środków 
na wypłatę stypendiów. Cała procedura związana ze środkami unijnymi jest bardzo 
solidnie i szczegółowo rozliczana. Powiedziała, Ŝe kontaktowała się z wieloma 
powiatami i dowiedziała się, Ŝe materiały są w trakcie rozliczania. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał, kiedy będą wypłacane pieniądze dla studentów. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe będą wypłacane w dniu jutrzejszym. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe radni w materiałach otrzymali druki oświadczeń 
lustracyjnych, które naleŜy, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia, złoŜyć 
Wojewodzie.  
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe jeśli juŜ raz składało się oświadczenie 
lustracyjne, to naleŜy poinformować tylko, Ŝe takie oświadczenie zostało złoŜono i nie 
składać drugiego oświadczenia. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska stwierdziła, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma 
uregulowań i radziłaby złoŜyć dwa oświadczenia, jeśli składa się do jednego 
podmiotu. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn, wracając do tematu dofinansowania  z PFRON, 
powiedział, Ŝe kaŜdy niepełnosprawny chce mieć przy sobie osobę bliską, ale 
równieŜ chce usłyszeć dobre słowo, słowo duchownego. Wielkim prezentem dla 
takich ludzi byłby wyjazd np. do Rzymu, czy gdziekolwiek. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe jeśli taka osoba nie ma zapewnionych 
podstawowych rzeczy potrzebnych do funkcjonowania, to nie będzie chciała 
podróŜować. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe głosowanie radnych z opozycji nie miało 
na celu zabierania środków niepełnosprawnym, tylko wybranie, na co te środki mają 
być przeznaczone, bo na wszystko nie starczy. Radny opowiedział się za pomocą, 
tylko, czy te pieniądze faktycznie będą  przeznaczone dla niepełnosprawnych.  
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Radny Bogusław Fijas  stwierdził, Ŝe po podjęciu uchwały nie ma juŜ odwrotu. „Nie 
chciałbym, Ŝeby było tak, Ŝe daliśmy na wycieczki, a komuś zabraknie na 
podstawowe rzeczy” – powiedział radny. 
 
Radna Irena Jara powiedziała, Ŝe ociera się o biedne środowisko i wie, ze duŜo ludzi 
odchodzi, bo nie stać ich nawet na te 20%, które musi dołoŜyć jako udział własny. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, ze istnieją GOPS-Y i MOPS-Y, z którymi 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powinno ściśle współpracować. 
 
Przewodniczący złoŜył wszystkim świąteczne Ŝyczenia i wobec wyczerpania 
porządku obrad zamknął VIII Sesję Rady Powiatu III kadencji. 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


