
PROTOKÓŁ  Nr XIV/2003  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 28 listopada 2003r. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 14.00, zakończono o godz. 15.50. 
Podjęto uchwały od Nr XIV/81/2003 do Nr XIV/85/2003. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Jerzy Grubba otworzył XIV Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i 
zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum, 
przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada 
Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Stanisława 
Siwkowskiego. 
 
Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad, który brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z 

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

4. Określenie zasad obejmowania i zbywania akcji PZOZ w Ostródzie S.A., 
w tym podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości. 

6. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok, w tym 
podjęcie uchwały. 

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

8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Wobec braku uwag, Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad. 
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 Pierwszym punktem porządku było przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady 
Powiatu. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
W chwili głosowania na sali było obecnych 18 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XIII Sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2003 rok. 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że wystąpiła konieczność 
zwołania przed sesją Komisji Budżetu i Gospodarki w celu zaopiniowania 
propozycji zmian w budżecie, które wynikły w ostatnich dniach: 

- zwiększenie subwencji ogólnej z 1% rezerwy części oświatowej na 
dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby 
uczniów objętych indywidualnym nauczaniem – 1 000 zł, 

- dotacja celowa na dofinansowanie placówek opiekuńczo – 
wychowawczych – 41 417 zł, 

- zmniejszenie dotacji dla Domów Pomocy Społecznej – 12 zł, 
- przesunięcie w ZSZ im. Staszica w Ostródzie z płac na ubezpieczenia 

społeczne – 14 149 zł, 
- zwiększenie budżetu w Rodzinnym Domu Dziecka w Grabinku ze 

środków Rodzinnego Domu Dziecka w Ostródzie i usamodzielnień  
o 6 800 zł na płace i wydatki rzeczowe. 

Pozostałe propozycje zmian w budżecie powiatu omawiane były na wszystkich 
komisjach przedsesyjnych. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz przewodnicząca Komisji Budżetu i 
Gospodarki poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XIV/81/2003 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej, realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło 
powiedział, że zmiana uchwały wynika  ze zwiększenia środków przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 151 960 zł. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XIV/82/2003 w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 
 Czwartym punktem porządku obrad było określenie zasad obejmowania  
i zbywania akcji PZOZ w Ostródzie S.A., w tym podjęcie uchwały. 
Przewodniczący poinformował, że są dwa wnioski komisji dotyczące projektu 
uchwały: 

- Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia 
wnioskowała o wykreślenie w projekcie uchwały w § 1 ust.2 wyrazów  
„i nieruchomości”. 

- Komisja Budżetu i Gospodarki oraz radny Cezary Wawrzyński na 
posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji – o zastąpienie  
w § 1 ust.3 oraz w § 2 liczby „51” liczbą „75”. 

 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zapytała, czy Zarząd może sprzedać 
akcje bez dodatkowego upoważnienia Rady, jeśli dzisiaj Rada podejmie 
uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania i zbywania akcji. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że w uchwale określa się 
zasady, a decyzję o sprzedaży akcji musi również podjąć Rada. 
 
Radny Cezary Wawrzyński poprosił o uzasadnienie wniosków komisji. 
Powiedział, że warunkiem wejścia do sieci szpitali jest posiadanie przez 
samorząd 75% akcji. Sprzedaż więcej niż 25% akcji, może uniemożliwić 
znalezienie się szpitala w tzw. sieci. 
 
Zdaniem radnego Stanisława Dzwolaka dalsze decyzje powinny być 
podejmowane po uchwaleniu ustawy przez sejm i posiadaniu większej wiedzy 
na ten temat. 
 
Przewodniczący poinformował, że we wtorek jest spotkanie u Wojewody w tej 
sprawie, na którym będzie obecny m.in. Pan Wicestarosta. 
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Wicestarosta Andrzej Mańka stwierdził, że na razie nic nie wiadomo, jeśli 
chodzi o wymogi dotyczące wejścia naszego szpitala do sieci. Ta uchwała 
pozwoli dać ogłoszenie do zaproszenia do rozmów. „Problem jest w tym, czy 
inwestor będzie chciał kupić 25% akcji. Zarząd stoi na stanowisku, aby 
utrzymać 51% . Chodzi o możliwość rozmów z inwestorem.” 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, że był autorem wniosku Komisji Spraw 
Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia. Uzasadniając swój wniosek 
stwierdził, że jeśli budynki nadal będą własnością powiatu, to jest gwarancja 
wykorzystywania ich na prowadzenie działalności medycznej. Zdaniem 
radnego, docelowym rozwiązaniem jest całkowita prywatyzacja, ponieważ 
żaden inwestor nie zaryzykuje swoich środków, jeśli nie będzie miał wpływu na 
dalsze funkcjonowanie placówki. 
 
Zdaniem Wicestarosty Andrzeja Mańki, żeby zachować kontrolę nad Spółką, 
należy w Statucie wpisać jako główny przedmiot działalności – działalność 
medyczną. 
 
Inspektor ds. Opieki Zdrowotnej Krzysztof Sawicki poinformował, że należy 
mieć 2/3 głosów, aby w istotny sposób zmienić przedmiot działalności Spółki. 
Wystarczy więc zatrzymać 34% akcji oraz zmienić statut Spółki przez 
wprowadzenie jako główny cel działalność medyczną Spółki. 
 
Radny Bogusław Fijas poprosił o kilka minut przerwy w celu przedyskutowania 
wniosków komisji dotyczących Spółki PZOZ w Ostródzie. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i poprosił o zabranie głosu 
Wicestarostę Andrzeja Mańkę. 
Wicestarosta poinformował, że Klub, do którego należy, proponuje utrzymanie 
przez Powiat 75% akcji Spółki PZOZ oraz zachowanie w tekście wyrażenia „i 
nieruchomości”. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosków zgłoszonych przez 
komisje. 
1/ - wykreślenie z projektu uchwały w § 1 ust.2 wyrazów „i nieruchomości”: 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
„Za” wnioskiem opowiedziało się 6 radnych, „przeciw” głosowało 10 radnych  
i „wstrzymało się” od głosu 4 radnych. 
2/ zastąpienie w § 1 ust.3 oraz w § 2 liczby „51” liczbą „75”. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
„Za” wnioskiem opowiedziało się 16 radnych, „wstrzymało się” 4 radnych. 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XIV/83/2003 w sprawie określenia zasad obejmowania i zbywania 
akcji PZOZ w Ostródzie S.A. -  została podjęta przy 17 głosach „za”, 3 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Radny Cezary Wawrzyński wyraził żal, że nie ma na sali posła, który tak łatwo 
wyraża swoje opinie na temat zarządzania Spółką  i dziennikarza Życia 
Warszawy, który pisał na ten temat artykuł. 
 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. 
Wobec braku uwag do projektu, Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XIV/84/2003 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości – została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do 
protokołu. 
 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2004 rok, w tym podjęcie uchwały. 
Przewodniczący powiedział, że uwagi radnych zgłoszone na komisjach zostały 
uwzględnione i wszyscy radni otrzymali nowy projekt planu kontroli przed 
sesją. 
Wobec braku uwag, Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XIV/85/2003 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2004 rok – 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 Wicestarosta Andrzej Mańka i stanowi ono załącznik 
Nr 7 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec poprosił o bliższą informację na temat wszczęcia przez 
Wojewodę postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło wyjaśniła, że organ nadzoru interesowało  
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z jakiego powodu w Komisji Rewizyjnej nie ma przedstawicieli drugiego 
Klubu. 
Poinformowała, że zgodnie z poleceniem zostały wysłane do Wydziału 
Prawnego: kserokopie protokołu, pisma, składy klubów. 
 
Radny Cezary Pec zapytał dlaczego grunty gospodarstwa pomocniczego rolnego 
w Dobrocinie wydzierżawia się na 3 lata, a budynki na 5 lat. 
Zapytał również czy podpisane jest już porozumienie z Miastem w sprawie 
przekazania zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na terenie 
miasta Ostródy. 
Wicestarosta odpowiedział, że dyrektor ZSAE wnioskował o wydzierżawienie 
gruntów na 3 lata. 5 letni okres dzierżawy budynków jest bardziej opłacalny dla 
dzierżawcy niż 3 letni, bo m.in. wymagają one nakładów remontowych. 
Poinformował, że w sprawie porozumienia jest umówiony z Burmistrzem 
Miasta Ostródy na środę. Zakres zawarty w porozumieniu i kwota pozostaje bez 
zmian w porównaniu do bieżącego roku. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy Powiat będzie ponosił koszty związane z 
wdrożeniem systemu teleinformatycznego w zamiejscowym Oddziale 
Komunikacji. 
Wicestarosta odpowiedział, że zostało skierowane pismo do Ministerstwa 
dotyczące potrzeby istnienia Oddziału zamiejscowego. Do tej pory nie ma 
odpowiedzi. 
Sekretarz poinformowała, że obecnie Powiat ponosi koszty w wysokości  
20 000 zł rocznie  stałych łączy między Morągiem a Ostródą dotyczące praw 
jazdy. 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że dopiero przy pracach nad 
budżetem będzie wiadomo, czy Powiat jest w stanie finansować wdrożenie tego 
systemu w oddziale zamiejscowym. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, jaka była wycena budynku internatu w Dobrocinie. 
Wicestarosta Andrzej Mańka odpowiedział, że wycena opiewała na kwotę  
580 000 zł i taka cena została podana do I przetargu. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
 
Radny Stanisław Dzwolak powiedział, że Spółka PZOZ wydzierżawiła 
pomieszczenia w budynku przychodni na działalność apteczną, a w ustawie 
prowadzenie apteki nie jest działalnością medyczną. 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, że w myśl umowy dzierżawy  
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i aneksów do niej, Spółka  nie ma prawa wydzierżawić pomieszczeń na 
prowadzenie apteki. 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że Spółka powinna 
uzyskać zgodę Zarządu na wydzierżawienie pomieszczeń na prowadzenie 
apteki. 
Radny Cezary Pec stwierdził, że nikt poprzedniego Zarządu o taką zgodę nie 
pytał. 
 
Przewodniczący Jerzy Grubba poinformował, że otrzymał aktualny skład 
osobowy Koalicyjnego Klubu Radnych Lewicy Demokratycznej. 
Powiedział również, że zgodnie z wnioskiem, na komisjach przedsesyjnych był 
przedstawiany plan działki zespołu pałacowo – parkowego Domu Dziecka  
w Szymonowie. 
Przewodniczący stwierdził, że przedstawiał na komisjach pismo Burmistrza 
Miasta Morąga dotyczące działań zmierzających do utworzenia Powiatu 
Morąskiego. 
Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Przewodniczący przedstawił pismo Towarzystwa przyjaciół Dzieci „Koło 
Przyjaciół Dzieci” w Gumniskach Wielkich, które zwraca się z prośbą o 
wsparcie finansowe z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Radny Waldemar Baumann zobowiązał się zająć się zbiórką na ten cel. 
  
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął XIV Sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała  
Barbara Węglarz 
 
 
 
 


