
PROTOKÓŁ  Nr X/2003
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 4 lipca 2003r.

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 13.50.
Podjęto uchwały od Nr X/53/2003 do Nr X/66/2003.

W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył X Sesję Rady Powiatu
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa Powiatowego
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 Czesława Najmowicza.
Następnie przewodniczący odczytał wniosek Zarządu Powiatu o zmianę
porządku obrad w sposób następujący:

- w miejsce dotychczasowego punktu 2 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok” wprowadzić pkt 2
w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na
 sfinansowanie deficytu”,

- rozszerzenie porządku o nowe tematy nadając im numerację od punktu
3 do punktu 7
„3. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie, w tym
podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia
składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego.”

Wniosek Zarządu o zmianę porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do
protokołu.
Radny Jan Ślebioda powiedział, że wynagrodzenie Starosty Ostródzkiego
powinno być omówione przez komisje Rady.
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Poproszona o opinię Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że
zgodnie z kodeksem pracy w ciągu 7 dni pracodawca powinien podpisać umowę
z pracownikiem i ustalić wynagrodzenie.
Radny Cezary Pec zaproponował nie podejmować uchwały w sprawie
wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego, do czasu zaopiniowania jej przez
komisje Rady, ponieważ jednym z powodów odwołania poprzedniego Zarządu
był brak współpracy z Radą.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że skoro Zarząd wnioskował zmianę
porządku obrad o poszczególne punkty, to należy głosować nad każdym
punktem osobno.
Przewodniczący zarządził głosowanie za  wprowadzeniem w miejsce
dotychczasowego punktu 2 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2003 rok” punktu 2 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu”.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem punktu 2 w brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu.”
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o punkt 3 w brzmieniu: „Wybór
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie, w tym podjęcie uchwały.”,
przy 23 obecnych radnych, głosowało 20 radnych, 3 osoby „wstrzymały się” od
głosowania.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o punkt 4 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia „Związek
Powiatów Polskich”, przy 23 obecnych radnych, głosowało 23 osoby.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o punkt 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej”, przy 23
obecnych radnych, opowiedzieli się wszyscy radni.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o punkt 6 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składu liczbowego i osobowego
stałych komisji Rady Powiatu”, przy 23 obecnych radnych, głosowało 16
radnych,  „przeciw” głosowało 5 osób, a „wstrzymały się” 2 osoby.
„Za” wprowadzeniem do porządku obrad punktu 7 w brzmieniu: „Podjęcie
uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego”, przy 23 obecnych
radnych, głosowało 13 radnych, „przeciw” głosowało 6 radnych, „wstrzymały
się” od głosu 4 osoby.
Po wprowadzeniu przez Radę powyższych zmian, porządek  obrad X Sesji Rady
Powiatu brzmiał następująco:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie

deficytu.
3. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie, w tym

podjęcie uchwały.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na

rozwiązanie stosunku pracy radnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
wychowawców, których powołano na stanowiska kierownicze w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek

pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia

zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół Agro –
Ekonomicznych w Dobrocinie.

16. Rozpatrzenie skargi Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko
– Mazurskiego  Oddziału w Olsztynie na działalność Starosty
Ostródzkiego.

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

18. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów

z poprzednich dwóch sesji Rady Powiatu.
Uwag do protokołów nie zgłoszono.
Protokoły z VIII i IX Sesji Rady Powiatu zostały przyjęte jednogłośnie.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu było
drugim punktem porządku obrad.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że proponowany kredyt
w wysokości 3 700 000 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu
w budżecie. W uchwale budżetowej Rada wyraziła zgodę na deficyt
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w powyższej wysokości. Pilne w obecnej chwili jest rozpoczęcie procedur
przetargowych z uwagi na planowane płatności związane z inwestycją
finansowaną przez SAPARD w związku z inwestycją na drodze Gierzwałd-
Kiersztanowo. Zgodnie z założeniami uchwały budżetowej dług po zaciągnięciu
tego kredytu wyniesie 18 mln zł.
Radny Cezary Pec zapytał jaka jest opinia Komisji Budżetowej na ten temat.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska powiedziała, że opinia Komisji Budżetu
nie jest tutaj wymagana, ponieważ  w uchwale budżetowej podane było pokrycie
deficytu. Jest to kwestia formalna.
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, że nie tylko Komisji Budżetowa, ale
i cała Rada dyskutowała na temat zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr X/53/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Trzecim punktem porządku obrad był wybór wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Ostródzie.
Przewodniczący poinformował, że na podstawie art.14 ust.1 ustawy o
samorządzie powiatowym, Rada wybiera wiceprzewodniczącego bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej polowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym.
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.
Radny Andrzej Waszczyszyn zgłosił radnego Bogusława Soliszko.
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Radny Bogusław Fijas zgłosił radnego Waldemara Baumana.
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Radny Cezary Pec zgłosił radnego Zygmunta Kuczewskiego.
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie
w sprawie 3 – osobowego składu Komisji Skrutacyjnej.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za 3 – osobowym składem Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący zarządził głosowanie za powołaniem Komisji Skrutacyjnej
w składzie: Waldemar Bauman, Zygmunt Kuczewski i Bogusław Soliszko.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za powołaniem Komisji Skrutacyjnej
w proponowanym składzie.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu.
Radny Bogusław Fijas zgłosił radnego Andrzeja Niewiadomskiego na
wiceprzewodniczącego.
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Radny Cezary Pec poprosił o zarządzenie przerwy w celu ustalenia kandydata.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i zapytał, czy są inne
kandydatury.
W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, poprosił Komisje Skrutacyjną
o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, a radny Bogusław Soliszko
poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

- przewodniczący Bogusław Soliszko,
- członek Waldemar Bauman,
- członek Zygmunt Kuczewski.

Komisja poinformowała, że głosuje się stawiając znak „X” w jednej z kratek.
Postawienie więcej niż jednego znaku „X” albo niepostawienie znaku „X”
w żadnej kratce, powoduje nieważność głosu.
Następnie przewodniczący Komisji wyczytywał kolejno nazwiska radnych,
którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.
Po przerwie Komisja ogłosiła wyniki głosowania i stwierdziła, że w trakcie
głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w głosowaniu udział wzięło
23 radnych, kart do głosowania oddano 23. Spośród 23 ważnych głosów „za”
wyborem głosowało 15 radnych, „przeciw wyborowi” opowiedziało się 8
radnych.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik
Nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Andrzej Niewiadomski podziękował za wybór i zgłosił rezygnację z
członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Wobec powyższego Przewodniczący zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku
obrad o punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej”.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr X/54/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej została podjęta przy 22 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”
i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru pana
Andrzeja Niewiadomskiego na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych.
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Uchwała Nr X/55/2003 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Ostródzie została podjęta przy 22 głosach „za”, 1 głosie
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Radny Cezary Wawrzyński pogratulował nowemu wiceprzewodniczącemu
wyboru i stwierdził, że przy powyższym wyborze została złamana zasada,
ponieważ  do tej pory w prezydium zasiadali przedstawiciele dwóch opcji.

Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia „Związek Powiatów
Polskich”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr X/56/2003 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich” została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Radny Bogusław Fijas  zgłosił wniosek o odwołanie ze składu Komisji
Rewizyjnej radnego Alojzego Kurowskiego, który pełni funkcję
przewodniczącego.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada 14 głosami „za”, 8 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”
odwołała radnego Alojzego Kurowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej.
Radny Bogusław Fijas   zgłosił na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
radnego Andrzeja Waszczyszyna.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W chwili glosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada 15 głosami „za” i 8 głosami „wstrzymującymi się’ powołała radnego
Andrzeja Waszczyszyna na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Starosta Janusz Lipski zgłosił radnego Alojzego Kurowskiego na
wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Alojzy Kurowski nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radny Bogusław Fijas zgłosił radnego Waldemara Baumana na
wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Waldemar Bauman wyraził zgodę na kandydowanie.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” powołała radnego
Waldemara Baumana na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Jan Ślebiodazłozył rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
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Rada 9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 13 głosami „wstrzymującymi”
przyjęła rezygnację radnego Jana Ślebiody z funkcji członka Komisji
Rewizyjnej.
Radny Bogusław Fijas  zgłosił radnego Czesława Najmowicza na sekretarza
Komisji Rewizyjnej.
Radny Czesław Najmowicz wyraził zgodę.
W chwili głosowania na sali było 23 radnych.
Rada 21 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” powołała radnego
Czesław Najmowicz na sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Wicestarosta Andrzej Mańka zgłosił radnego Aleksandra Gawryluka na członka
Komisji Rewizyjnej.
Radny Aleksander Gawryluk nie wyraził zgody na kandydowanie.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zapytał, czy Komisja
Rewizyjna może działać w trzyosobowym składzie.
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło odpowiedziała, że zgodnie ze Statutem
Powiatu Ostródzkiego, Komisja Rewizyjna działa w 5 – osobowym składzie.
Przewodniczący ogłosił przerwę, aby umożliwić przedyskutowanie tego
problemu w klubach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i po raz kolejny zapytał, czy są
kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej.
Więcej zgłoszeń nie było
Radca Prawny Marzenna Koziorowska powiedziała, że Rada może podjąć
uchwałę dotyczącą powołania Komisji Rewizyjnej w 3 – osobowym składzie,
ale Komisja nie będzie mogła w tym składzie działać.
Radny Bogusław Fijas zapytał Przewodniczącego Koalicyjnego Klubu Radnych
Lewicy Demokratycznej, czy Klub będzie zgłaszał swoich przedstawicieli do
Komisji Rewizyjnej.
Radny Jan Ślebioda odpowiedział, że nie może nikogo do tego zmuszać.
„Proszę, żeby druga strona zgłosiła.”
Starosta Janusz Lipski zaproponował poprzestać na dzisiejszym składzie
Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że na posiedzeniach komisji radni
przedyskutują sprawę składu Komisji Rewizyjnej, jak również składów stałych
komisji Rady i na następnej sesji zatwierdzone to zostanie uchwałami.
Wobec powyższego Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w składzie:

- przewodniczący – Andrzej Waszczyszyn,
- zastępca przewodniczącego – Waldemar Bauman,
- sekretarz – Czesław Najmowicz

W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr X/57/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej została podjęta przy 18 głosach „za”, 5 glosach „wstrzymujących
się” i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
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Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji
Rady Powiatu.
Radny Cezary Pec zgłosił wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego
zmiany uchwały o składach osobowych komisji stałych.
Zdaniem radnego Cezarego Wawrzyńskiego, radni, którzy weszli w skład
Komisji Rewizyjnej, muszą złożyć rezygnację z członkostwa w jednej komisji.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska powiedziała, że Komisja Rewizyjna nie
została wybrana w statutowym składzie i w tej chwili nie może jeszcze działać.
Radny Andrzej Waszczyszyn złożył rezygnację z członkostwa w Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
Radny Czesław Najmowicz złożył rezygnację z członkostwa w Komisji
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji.
Radny Waldemar Bauman złożył rezygnację z członkostwa w Komisji
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr X/58/2003 w sprawie zmiany dotyczącej ustalenia składu
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ósmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr X/59/2003 w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego została
podjęta przy 21 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik
Nr 10 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy radnego Andrzeja Niewiadomskiego było
następnym punktem porządku obrad.
Przewodniczący odczytał wniosek Rady Nadzorczej Morąskiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Społecznego w Morągu.
Wniosek stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy radnego.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
„Za” wyrażeniem zgody było 0 głosów, „przeciw” opowiedziało się 13 radnych,
„wstrzymało się” od głosowania 9 radnych.
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Wobec powyższego Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nie
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnego.
Uchwała Nr X/60/2003 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku
pracy radnego została podjęta przy 13 głosach „za”,0 głosów „przeciw”,
9 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Dziesiątym 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.
Przewodniczący odczytał opinię Powiatowej Społecznej rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Ostródzie, która stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Następnie odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr X/61/2003 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dla wychowawców, których powołano na stanowiska kierownicze
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Wicestarosta Andrzej Mańka stwierdził, że w związku z wpłynięciem w dniu
dzisiejszym nowej opinii Rady OPZZ , zarząd proponuje wycofanie tego punktu
z porządku dzisiejszych obrad.
Dyrektor PCPR Tomasz Podsiadło poinformował, że dzisiejsza propozycja
Związków jest odmienna od poprzednich i wynika z rozmów Pana
Dziejowskiego w Urzędzie Wojewódzkim.
Sekretarz powiatu Grażyna Ciuryło powiedziała, że Związki Zawodowe
zarzuciły Radzie nie przestrzeganie trybu uchwalania tej uchwały i dlatego
należy wrócić do procedury przeprowadzonej w związku z tą uchwałą. Powinno
być to przeprowadzone zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.
Przewodniczący zarządził głosowanie za wycofaniem powyższego punktu
z porządku obrad.
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wycofaniem punktu z porządku obrad.

Dwunastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych.
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Uchwała Nr X/62/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
została podjęta przy 17 głosach „za”, 1 glosie „przeciw”, 1 głosie
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
było następnym punktem porządku obrad.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych.
Uchwała Nr X/63/2003 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zakazów używania jednostek pływających o napędzie
spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z wnioskami komisji, Zarząd
wprowadza do projektu uchwały autopoprawkę, polegającą na umieszczeniu
w wykazie akwenów jeziora Dąbrowa Mała i jeziora Mielno.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Kański
powiedział, że wnioskodawcami są dwie komisje. Wnioski te poparte są przez
Gospodarstwo Rybackie w Warlitach, Radę Gminy Dąbrówno i radę Gminy
Grunwald.
Radny Edmund Banasiak stwierdził, że na komisji Rolnictwa wypłynął również
wniosek, aby z wykazu wyłączyć jezioro Pauzeńskie.
Naczelnik Jerzy Kański poinformował, że Zarząd analizował tę sprawę i doszedł
do wniosku, żeby pozostawić zakaz, ponieważ to jezioro płytkie i wystepuje tu
wiele gatunków ptactwa wodnego oraz tarlisk wielu gatunków ryb. Jest to
poparte również opinią Gospodarstwa Rybackiego w Warlitach.
Radny Cezary Wawrzyński złożył wniosek o wykreślenie jeziora Pauzeńskiego.
Powiedział, że płytkość jeziora świadczy o tym, że motorówki nie będą pływały
po nim. „Jest to szlak żeglowny Kanału Ostródzkiego – Elbląskiego i jeśli
chcemy rozwijać turystykę, nie można wprowadzać zakazu używania wszelkich
jednostek pływających”.
Radny Waldemar Bauman stwierdził, że nie wszystkie jeziora naszego
województwa nadają się do uprawiania żeglarstwa. „Argument, że jest płytko
i są lęgowiska, nie przemawia do mnie. Myślę, że powinna być możliwość
przemieszczania się po jeziorach.”
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wykreślenia z wykazu jeziora
Pauzeńskiego.
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych.
Rada 15 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się” postanowiła
o wykreśleniu jeziora Pauzeńskiego z wykazu akwenów objętych zakazem
używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za wprowadzeniem do wykazu
jeziora Dąbrowa Mała i Mielno.
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W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzenie do wykazu jeziora
Dąbrowa Mała i jeziora Mielno.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Uchwała Nr X/64/2003 w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek
pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego,
podjęta została przy 19 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi
załącznik Nr 17 do protokołu.

Piętnastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2003.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych.
Uchwała Nr X/65/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół Agro –
Ekonomicznych w Dobrocinie było następnym punktem porządku obrad.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych.
Uchwała Nr X/66/2003 w sprawie likwidacji internatu  Zespołu Szkół Agro –
Ekonomicznych w Dobrocinie, została podjęta przy 12 głosach „za”, 8 głosach
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Rozpatrzenie skargi Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko
– Mazurskiego Oddziału w Olsztynie na działalność Starosty Ostródzkiego było
siedemnastym punktem porządku obrad.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Warmińsko – Mazurskiego
Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie Leszek Kirzenkowski przedstawił
skargę.
Skarga stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Przewodniczący odczytał projekt odpowiedzi i zarządził głosowanie w sprawie
wyrażenia zgody na przesłanie TPD przygotowanej odpowiedzi.
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za przesłaniem proponowanej odpowiedzi
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Wojewódzki w Olsztynie.
Odpowiedź stanowi załącznik Nr 21do protokołu.
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Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu
Powiatu w okresie między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
W związku z tym, że treść sprawozdania otrzymali wszyscy radni, zdecydowano
nie odczytywać go.
Radny Cezary Pec zapytał jakie nieprawidłowości wykryła kontrola w Zespole
Szkół Zawodowych im. Petofi w Ostródzie, że Zarząd postanowił skierować
wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że chodziło o zakup
produktów do stołówki. Zamówienia dotyczyły kwoty powyżej 30 000 EURO
a przetarg nie był ogłoszony w trybie zamówienia publicznego. Powiedziała, że
błędy powtórzyły się z poprzedniego roku i dlatego Zarząd postanowił
skierować wniosek.

Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski
i oświadczenia. Zgłoszeń nie było.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął X Sesję Rady
Powiatu w Ostródzie II kadencji.

Protokołowała
Barbara Węglarz


