
PROTOKÓŁ  Nr XI 
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 26 sierpnia 2003r. 
 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 13.00. 
Podjęto uchwały od Nr XI/67/2003 do Nr XI/71/2003. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Jerzy Grubba otworzył XI 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 Andrzeja 
Niewiadomskiego. 
 
Następnie odczytał usprawiedliwienie Starosty z nieobecności na sesji. 
Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do porządku obrad, który brzmiał 
następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości mienia 

powiatu. 
4. 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. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok. 
6. Złożenie informacji na temat przebiegu wykonania budżetu powiatu za I 

półrocze 2003r. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego 

stałych komisji Rady Powiatu.. 
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
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i z realizacji uchwał Rady. 
10. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
Protokół z X Sesji Rady Powiatu został przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
było drugim punktem porządku obrad. 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że na posiedzeniu komisji występował  
z wnioskiem dotyczącym zmiany daty wejścia w życie uchwały, w związku  
z tym, że proces likwidacji internatu zakończy się 31 sierpnia. 
 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło odpowiedziała, że nie ma konieczności 
czekania do zakończenia likwidacji, ponieważ jest to tylko wyrażenie zgody na 
zbycie. Sprawa ta była omawiana z radcą prawnym. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XI/67/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
oddania w użyczenie nieruchomości mienia powiatu. 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy została wyjaśniona sprawa zajmowanych 
pomieszczeń przez Sanepid w piwnicy budynku przychodni. Zdaniem radnego 
Sanepid zajmuje większą powierzchnię w piwnicy, niż jest to zapisane w 
umowie. 
 
Naczelnik Wydziału Geodezji Józef Butkiewicz wyjaśnił, że zostały 
przeprowadzone rozmowy w tej sprawie z dyrektorem Sanepidu, który 
stwierdził, że Firma zajmuje pomieszczenia w piwnicy o powierzchni 19,25m2, 
zgodnie z umową. 
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Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XI/68/2003 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości mienia 
powiatu została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
 Czwartym 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. 
Przewodniczący poinformował, że procedura uchwalania tej uchwały została 
zachowana. Opinia Rady OPZZ Powiatu Ostróda i Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty w Olsztynie stanowią załącznik 
Nr 5 do uchwały. 
Następnie przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych bądź zaproszonych gości 
chce zabrać głos w tej sprawie. Wobec braku uwag odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XI/69/2003 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, została podjęta przy 20 głosach „za”, 1 głosie 
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok było 
piątym punktem porządku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk wyjaśniła, że w dniu wczorajszym Komisja 
Budżetu i Gospodarki wprowadziła poprawki oraz zaopiniowała następujące 
zmiany w budżecie, które nie były omawiane na pozostałych komisjach: 

- wprowadzenie załącznika Nr 4 – Plan Finansowy Funduszu 
Gospodarowania Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi. Zmiany  
w tym załączniku polegają na przesunięciach w wydatkach bieżących 
 1000 zł z paragrafu szkoleniowego na zakup materiałów i wyposażenia, 

- zgodnie z uwagami Komisji w załączniku inwestycyjnym zapis „zakup 
samochodu gaśniczego” zmieniono na: „zakup samochodu lekkiego 
ratowniczo-gaśniczego o profilu ratownictwa drogowego” i „zakup 
samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego, uterenowionego”, 

- w treści uchwały dopisano paragraf dotyczący wysokości deficytu. 
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Radny Jan Ślebioda Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że Komisja nie wyraziła sprzeciwu dotyczącego treści uchwały, 
jednak zwróciła uwagę, że deficyt się powiększa. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XI/70/2003 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było złożenie informacji na temat 
przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003r. 
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 621/2003 składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2003r.  
w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji z przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2003r. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Rada, po zapoznaniu się z informacją, nie zgłosiła uwag. 
 
 
 Siódmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący odczytał pismo Koalicyjnego Klubu Radnych Lewicy 
Demokratycznej dotyczące niemożności wskazania przedstawicieli do składu 
Komisji Rewizyjnej oraz informację dotyczącą składu osobowego Klubu. 
Pismo  i informacja stanowią załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
Radny Bogusław Fijas poinformował, że w przerwie dwóch członków 
Koalicyjnego Klubu Radnych Lewicy Demokratycznej złożyło rezygnację  
z członkostwa w pracach tego Klubu. W związku z brakiem porozumienia 
między przewodniczącymi obu klubów, radny złożył wniosek o zdjęcie z 
porządku obrad punktu dotyczącego uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 
W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie 
zdjęcia z porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.” 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada 12 głosami „za” i 9 głosami „wstrzymującymi się” opowiedziała się za 
zdjęciem z porządku obrad powyższego punktu. Jednocześnie punkty: 8, 9, 10 
stały się punktami 7, 8, 9. 
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 Następnym punktem porządku obrad  było podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
Radny Bogusław Fijas Przewodniczący Morąsko- Ostródzkiego Klubu Radnych 
Prawicy poprosił o przerwę i rozmowę z Przewodniczącym  Koalicyjnego 
Klubu Radnych Lewicy Demokratycznej. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił radnych o zgłaszanie 
swoich akcesów do pracy w poszczególnych komisjach. 
Radny Jan Ślebioda zgłosił swoją kandydaturę do pracy w Komisji Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji. 
Radny Alojzy Kurowski zgłosił swoją kandydaturę do pracy w Komisji 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji. 
Przewodniczący  przypomniał, że zgodnie z wcześniejszym postanowieniem 
Rady, komisje nie mogą liczyć więcej niż 11 osób. 
Radny Waldemar Baumann poinformował, że rezygnuje z pracy w Komisji 
Budżetu i Gospodarki, a zgłasza swoją kandydaturę do pracy w Komisji 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji. 
Radny Andrzej Niewiadomski zgłosił swoją kandydaturę do pracy w Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
Radny Stanisław Siwkowski poinformował, że rezygnuje z pracy w Komisji 
Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, a zgłasza swoją 
kandydaturę do pracy w Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji. 
Radna Ewa Szczurowska zgłosiła swoją kandydaturę do pracy w Komisji 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji. 
Radny Bogusław Fijas zgłosił swoją kandydaturę do pracy w Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu. Powiedział również, że intencją spotkania z przewodniczącym 
Koalicyjnego Klubu Radnych Lewicy Demokratycznej było ustalenie składu 
Komisji  bez potrzeby głosowania nad każdą kandydaturą.  
W związku z tym, że do pracy w Komisji Rolnictwa zgłosiło więcej osób niż 
przewiduje to uchwała Rady Powiatu, wystąpiła potrzeba głosowania. 
Radny Cezary Pec powiedział, że były rozmowy na ten temat, ale nie można 
narzucić radnym w jakiej komisji mają pracować. Każdy z radnych kandydując 
do Rady Powiatu, chciałby pracować w takiej komisji, która mu najbardziej 
odpowiada i w której będzie mógł dać najwięcej dla ogółu. „Uważam, że 
powinniśmy pozwolić radnym pracować  w tych komisjach, które wybrali.” – 
stwierdził radny. 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło powiedziała, że to Rada ustaliła ile 
maksymalnie może być osób w komisji. Zdaniem Sekretarz należy głosować 
nad każdą kandydaturą, ponieważ 13-osobowa Komisja Rolnictwa jest 
niezgodna z przypomnianą wyżej uchwałą. 
Radny Andrzej Mańka poinformował, że rezygnuje z pracy w Komisji Spraw 
Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia i zgłasza swoją kandydaturę do 
pracy w Komisji Budżetu i Gospodarki. 
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Radny Edmund Banasiak  stwierdził, że jest mu bardzo przykro, że będzie 
pracował w jednej komisji z osobami, które niewiele mają wspólnego z 
rolnictwem, co – jego zdaniem – musi odbić się na pracy tej komisji. 
 
O głos poprosiła radna Irena Jara, która w ostrym tonie skrytykowała 
dotychczasowy sposób pracy Komisji Rolnictwa, kierowanej przez radnego 
Edmunda Banasiaka 
 
W związku z tym, że żadna z osób. które zgłosiły swój akces do pracy  
w Komisji Rolnictwa, nie wycofała swojej kandydatury, Przewodniczący 
zarządził głosowanie. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 21 radnych. 
„Za” kandydaturą radnego Jana Ślebiody głosowało 10 osób, „przeciw” –  
11 radnych. 
„Za” kandydaturą radnego Alojzego Kurowskiego głosowało 9 osób, „przeciw” 
– 13 osób, na 22 radnych głosujących. 
„Za” kandydaturą radnego Waldemara Baumanna głosowało 12 osób, 
„wstrzymało się” 10 osób, na 22 radnych głosujących. 
„Za” kandydaturą radnego Stanisława Siwkowskiego głosowało 13 osób, 
„przeciw” – 3 osoby, „wstrzymało się” 6 osób, na 22 radnych głosujących. 
„Za” kandydaturą radnej Ewy Szczurowskiej głosowało 13 osób, „wstrzymało 
się” 9 osób, na 22 radnych głosujących. 
 
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada wyraziła zgodę na 
pracę w Komisji Rolnictwa radnych: Ewy Szczurowskiej, Waldemara 
Baumanna i Stanisława Siwkowskiego. 
W związku z powyższym radny Alojzy Kurowski zgłosił swój akces do pracy  
w Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia. 
Radny Jan Ślebioda zgłosił akces do pracy w Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia i stwierdził, że jest mu przykro z powodu 
niemożności pracy w komisji, która tematycznie związana jest z jego 
wykształceniem i wiedzą. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Sekretarz Powiatu 
Grażynę Ciuryło o odczytanie przygotowanego projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji 
Rady Powiatu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XI/71/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu 
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu- została podjęta przy  
16 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 5 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik Nr 11 do protokołu. 
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 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Radny Aleksander Gawryluk zapytał, czy jest już koncepcja wieloletniego planu 
modernizacji dróg i obiektów mostowych i kiedy będzie przedstawiona radnym. 
Wicestarosta Andrzej Mańka odpowiedział, że koncepcja wieloletniego planu 
była omawiana i będzie przedstawiona radnym na posiedzeniach komisji. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, czy droga Ostróda – Tułodziad ujęta jest  
w planie. Zapytał również jak zaawansowane są rozmowy dotyczące nabycia 
budynku „koszarowca” na siedzibę Starostwa. 
Wicestarosta odpowiedział, że droga Ostróda – Tułodziad była brana pod uwagę 
przy opracowywaniu planu. 
Poinformował również, jeśli chodzi o budynek „koszarowca”, to obecnie należy 
zrobić realny kosztorys kosztów adaptacji i wtedy Rada podejmie decyzję 
dotyczącą remontu budynku.. Poinformował również, że oferta Powiatu  
w wysokości 350 000 zł została  wstępnie przyjęta przez Agencję Mienia 
Wojskowego. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy Zarząd zmienił decyzję poprzedniego Zarządu 
dotyczącą remontu drogi Jarnołtowo – Jarnołtówko. 
 
Wicestarosta odpowiedział, że na drogę Jarnołtowo – Jarnołtówko jest 
wykonana dokumentacja i przygotowany przetarg. Środki na ten cel zostały 
przesunięte z oszczędności na inwestycji  Dobrocin – Rolnowo (trzeci kilometr 
tej inwestycji nie będzie wykonywany). 
Poinformował również, że budynek w Tardzie wykorzystywany jest obecnie 
przez Rodzinny Dom Dziecka Państwa Skibniewskich.  Jest wniosek 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o przejęcie tej nieruchomości. Zarząd rozważa 
możliwość wystąpienia do Wojewody o komunalizację. 
Radny Cezary Pec zapytał, jakie są wnioski dotyczące analizy kosztów 
działalności Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych. 
Wicestarosta odpowiedział, że wystąpiono do MENiS o zmianę sposobu 
naliczania subwencji, jeśli chodzi i upośledzenia głębokie. Zarząd idzie w 
kierunku oszczędności poprzez: zmniejszenie godzin ponadwymiarowych, 
analizie zatrudnienia pracowników administracji i obsługi, maksymalne 
wykorzystanie środka specjalnego 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czym kierował się Zarząd występując do Rady 
Fundacji „ATUT” o zmianę przedstawiciela powiatu w Komitecie 
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Programowym, stwierdzając, że w Radzie Fundacji występował jako „Cezary 
Pec”, a nie jako „Starosta Ostródzki”.  
 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło odpowiedziała, że Zarząd wystąpił z taką 
propozycją na wniosek Pana Zygmunta Komara. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy radni zostaną zapoznani z materiałem 
dotyczącym analizy kosztów jednostek. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że Zarząd polecił 
opracować analizę kosztów funkcjonowania wszystkich jednostek, które 
prezentowane były sukcesywnie. Jeszcze nie zdecydowano w jakiej formie 
przygotować materiał zbiorczy dla wszystkich radnych. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożena Janowicz 
poinformowała, że Komisja Oświaty otrzymała cały materiał i najbliższe 
posiedzenie Komisji poświęcone będzie analizie tego materiału. Każdy z 
dyrektorów placówek również otrzyma ten materiał do analizy. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że na dzisiejszej sesji miała być 
przedstawiona wizja rozwoju powiatu oparta o rachunek ekonomiczny.  
Pan Starosta nie przybył na sesję, mimo, że spotkanie z przedstawicielem 
Ministerstwa skończyło się o godz. 10.15. 
 
Uzgodniono, że do końca tygodnia radni potwierdzą swój wyjazd do Osterode 
am Harz. 
 
Przewodniczący odczytał podziękowanie turystów wypoczywających nad 
jeziorem Ruda Woda dla radnego Mieczysława Piaścika za organizację oraz  
pomoc fachową i materialną przy odbudowie zdewastowanego pomostu. 
Pismo stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął XI Sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 


