
PROTOKÓŁ  Nr XIX/2008  
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 26 marca 2008r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00, zakończono o godz. 14.25. 
Podjęto uchwały od Nr XIX/94/2008 do Nr XIX/96/2008. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XIX sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie, powitał radnych, pracowników starostwa, zaproszonych  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym 
moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radną Celinę Winnicką. 
 
Porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
3. Zgłoszenia interpelacji, zapytań i wniosków radnych. 
4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 2007 

roku. 
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Ostródzie w 2007 roku. 
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego  

w 2007 roku. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2008 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2010. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków na wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, kwotę zwiększenia minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staŜysty, a takŜe wysokość i 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2008. 

10. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2007 roku. 
11. odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
12. Sprawy róŜne. 

 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
 Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
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Rada, 22 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół  
z poprzedniej XVIII sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, jaka jest decyzja Zarządu Powiatu, w związku  
z propozycją przekazania ośrodka w Faltyjankach Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ATUT. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz odpowiedział, Ŝe zarząd zapoznał się  
z informacją, jednak decyzja zostanie podjęta w terminie późniejszym. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał, czym się zarząd kierował, ustalając wykaz inwestycji  
i remontów dróg, który radni otrzymali przed obradami. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz odpowiedział, Ŝe zarząd kierował się potrzebami 
wszystkich gmin w tym zakresie. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał, czy te inwestycje były ustalane z samorządami 
wszystkich gmin. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe były ustalenia z wójtami i burmistrzami 
gmin. Stwierdził, Ŝe jest to śmiała decyzja, poniewaŜ koszt tych inwestycji i remontów 
jest czterokrotnie wyŜszy, niŜ w poprzednich latach, gdzie przeznaczało się ok. 1 mln 
zł. Mimo to, wszystkie potrzeby jeszcze nie są zaspokojone. Powiedział, Ŝe są 
zapewnienia samorządów gminnych w sprawie partycypacji w kosztach remontów, 
np. Miłomłyna, Grunwaldu, Dąbrówna, Małdyt, Morąga, jak równieŜ Gminy Ostróda. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe nie usłyszał Ŝadnych konkretów, dotyczących 
partycypacji gmin w remontach. Zdaniem radnego, powiatu obecnie nie stać na 
budowę chodników, co innego nakładki na drogach. Podejmowane są decyzje 
budowy chodników z deficytu budŜetowego, poniewaŜ na remonty przeznaczono  
4 mln zł, a deficyt budŜetu wynosi ponad 6 mln zł. „To jest karygodne” – stwierdził 
radny. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn powiedział, Ŝe nieraz chodnik jest wyjściem ratującym 
Ŝycie, przede wszystkim dzieci dojeŜdŜających do szkoły. W Gminie Dąbrówno jest 
duŜe natęŜenie ruchu samochodów cięŜarowych przewoŜących Ŝwir i nie tylko nowe 
nakładki są potrzebne, poniewaŜ ludzie nie będą chodzić po nowej nawierzchni, 
podczas duŜego ruchu samochodów cięŜarowych. Zdaniem radnego, te chodniki, 
które są wymienione w wykazie inwestycji i remontów drogowych, będą zapewniały 
bezpieczną komunikację pieszą. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz stwierdził, Ŝe w miejscowości Samborowo 
pokazane jest, Ŝe moŜna bezpiecznie poruszać się po terenie wsi, więc dlaczego nie 
moŜe tak być w innej miejscowości. 
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Radny Cezary Wawrzyński zapytał, czy przed podziałem zostały ustalono zasady 
partycypacji gmin w kosztach inwestycji drogowych. Stwierdził, ze na poprzedniej 
sesji mówiło się, Ŝe starostwo wystąpi do gmin z pytaniem o hierarchię potrzeb  
i pilność oraz ewentualna partycypację  w kosztach. Tego podziału naleŜało dokonać, 
jeŜeli wcześniej ustaliłoby się zdrowe zasady. Są spory, czy robić chodnik, czy drogę. 
Wiadomo, Ŝe trzeba robić jedno i drugie, ale w przypadku braku środków, na coś 
trzeba się zdecydować. Muszą być ustalone zasady partycypacji gmin na piśmie  
i czy kaŜda gmina partycypuje w taki sam sposób. Radny powtórzył pytanie, czy 
przystępując do podziału tych środków, były ustalone zasady, według których będzie 
dokonany podział środków. Przypomniał, Ŝe te remonty dróg wykonywane są  
z deficytu budŜetu. 
 
Przewodniczący Bogdan Purzycki powiedział, Ŝe Ŝadna gmina nie ma obowiązku 
partycypacji w kosztach zadań powiatowych, jednak gminy partycypują. 
 
Radny Jerzy Adamowicz stwierdził, Ŝe w dniu wczorajszym były posiedzenia komisji  
i takich pytań radni nie zadawali. 
 
Radny Bogusław Fijas odpowiedział, Ŝe pytań do inwestycji drogowych nie było na 
posiedzeniach komisji, poniewaŜ wykaz tych zadań radni otrzymali dopiero dzisiaj 
przed sesją. 
 
Radny Jerzy Adamowicz stwierdził, Ŝe potrzeb remontów dróg w powiecie jest na  
20-30 milionów złotych i zarząd otrzymał taki wykaz z Zarządu Dróg Powiatowych, 
jednak musiał wybrać zadania tylko na kwotę 4 mln złotych, chociaŜ potrzeb jest 
duŜo więcej.  Na komisjach była informacja, Ŝe rozdysponowano na razie 3,1 mln zł, 
reszta, tj. ok. 900 tys. złotych, będzie rozdysponowana w terminie późniejszym. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe wykaz zadań drogowych do realizacji  
w 2008 roku, otrzymał w dniu dzisiejszym. W dniu wczorajszym nie przedstawiono 
takiego wykazu radnym. 
 
Radny Grzegorz Socha powiedział;, Ŝe proponował, aby podziału tych środków, ze 
względu na duŜe potrzeby remontowe, dokonać w uzgodnieniu z gminami  
i priorytetem objąć te gminy, które będą zgadzały się na współfinansowanie. Radny 
zapytał, z kim w Urzędzie Miejskim w Ostródzie były uzgadniane te remonty. 
Stwierdził, Ŝe jest to juŜ czwarta sesja Rady Powiatu organizowana w tym samym 
czasie, co Rady Miejskiej w Ostródzie. Są pracownicy z urzędu miasta, którzy są 
radnymi w powiecie i odwrotnie, pracownicy z powiatu są radnymi w mieście. 
Koordynacja terminów sesji usprawniałaby pracę. Czy z tych nierozdysponowanych 
środków w kwocie ok. 900 tys. zł, zarząd rozwaŜa współfinansować inwestycje na 
drogach powiatowych, które gmina miejska przyjmuje na kwotę 1,2 mln zł. Tutaj jest 
sens przerobienia większej ilości robót, jeśli przy realizacji jest równieŜ partner. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz odpowiedział, Ŝe z gminą miejską prowadzone 
były rozmowy na temat mostu na śluzie, są przeznaczone pieniądze na 
dokumentację, aby moŜna było uchronić ten most przed zawaleniem. 
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Radny Jerzy Adamowicz stwierdził, Ŝe na posiedzeniach komisji odczytywany był 
wykaz zadań drogowych przeznaczonych do realizacji w 2008 roku, ale radnego 
Wawrzyńskiego nie było. Radny prosił o zamknięcie dyskusji w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe nie jest członkiem komisji budŜetu i nie ma 
wiedzy, jakie dokumenty otrzymuje ta komisja. uczestniczy w obradach komisji, której 
jest członkiem. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, jaką nieruchomość zarząd postanowił przedstawić radzie 
do wydzierŜawienia firmie Oświata Lingwista. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz odpowiedział, Ŝe było spotkanie zarządu  
z przedstawicielem firmy, natomiast decyzji zarząd jeszcze nie podjął. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe w sprawozdaniu przy punkcie dotyczącym 
realizacji uchwał rady, jest napisane, Ŝe Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował 
propozycję likwidacji Bursy Szkolnej w Ostródzie. Rady zapytał, czy uchwała została 
wysłana i ta opinia juŜ jest. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe kurator wydała 
pozytywną opinię dotycząca likwidacji jednostki i będzie ona dołączona do uchwały  
w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej. 
 
 
 Następnym punktem  porządku obrad były zgłoszenia interpelacji, zapytań  
i wniosków radnych. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zadał następujące pytania: 

1. Dlaczego Starosta nie poinformował wójtów i burmistrzów o tym, Ŝe naleŜy 
składać wnioski na budowę boisk w ramach programu „Orlik 2012”? 

2. Czy lokalizacja boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie, zdaniem 
Starosty, spełnia podstawowe kryterium ogólnodostępności, tzn. „czy jeŜeli w 
godzinach przedpołudniowych przyjdzie jakaś druŜyna grać w piłkę, czy 
nauczyciel wychowania fizycznego będzie miał prawo usunąć dzieciaków 
twierdząc, Ŝe musi realizować program lekcyjny”? 

3. Co było prostowane w artykułach zamieszczanych w Gazecie Ostródzkiej, 
jakie informacje były nieprawdziwe w tych artykułach i jak powinny być 
sprostowane? Radny stwierdził, Ŝe nie chodzi mu o informację, ile razy i jakich 
artykułów dotyczyła próba prostowania. 

4. Dlaczego sesje w mieście Ostróda i powiecie pokrywają się notorycznie. Jeśli 
jest problem w wybraniu innych dat, to radny prosił o ustalanie chociaŜ innych 
godzin obradowania? 

5. Kto odpowiada za treść strony internetowej powiatu. Konkretnie, kto 
odpowiada za podpisy pod zdjęciami? 

6. Na jakim etapie jest proces z TV-4 i redaktor Patrycją Kotecką oraz co 
uzyskali prawnicy w tym temacie? 

7. Kiedy będzie zrobiony i przedstawiony radnym przez Starostę bilans otwarcia? 
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Radny Cezary Pec zapytał: 
1. Jakie są kwoty odpraw dla pracowników Bursy Szkolnej, w związku  

z likwidacją jednostki? 
2. Czego miały dotyczyć sprostowania artykułów w Gazecie Ostródzkiej,  

a zwłaszcza w artykule „Strona za 6 tysięcy”? 
3. Jaki jest efekt rozmów prezesa Kubisa z trzema firmami w sprawie budowy 

bloku operacyjnego i czy w tym kierunku coś będzie robione? 
 
Radny Janusz Sobierajski zapytał, dlaczego nie ma odpowiedzi na wniosek radnej 
Ewy Michałowskiej w sprawie dofinansowania remontu oddziału neurologicznego 
szpitala w Morągu. 
 
 
 Czwartym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 2007 roku. 
Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji, komendant policji 
składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a takŜe informację o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego staroście i radzie powiatu. 
 
Sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu, przedstawił zastępca 
komendanta pan Andrzej Skol. 
 
Radny Jerzy Adamowicz zapytał, jak się ma ta poprawa dotycząca ilości przestępstw 
do liczebności mieszkańców, do liczby przestępców, mając na uwadze niŜ 
demograficzny i ilości osób wyjeŜdŜających z kraju. 
 
Zastępca  komendanta Andrzej Skol odpowiedział, Ŝe komenda powiatowa takich 
statystyk nie prowadzi. 
 
Radna Wanda Łaszkowska zapytała, jak wygląda dosprzętowienie w komendzie 
powiatowej oraz czy są braki kadrowe? 
 
Zastępca komendanta Andrzej Skol odpowiedział, ze komenda nie ma braków 
kadrowych, stan etatowy jest pełny. Poinformował, Ŝe komenda pozyskała pojazd 
Reno z fotoradarem, który jest wykorzystywany do słuŜby drogowej do ujawniania 
sprawców, którzy przekroczyli prędkość. Braki w pojazdach będą zawsze. W tym 
roku komenda wystąpiła do samorządów o wsparcie zakupu pojazdów.  
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poinformował, Ŝe był na odprawie rocznej  
z komendantem policji wojewódzkiej, na której było powiedziane, Ŝe jest znaczny 
wzrost bezpieczeństwa. 
 
Radny Cezary Wawrzyński  zapytał czy działa telefon 112 i czy spełnia załoŜone 
zadania. Wcześniej brakowało  programu, dzięki któremu na podstawie sygnału 
uzyskuje się adres dzwoniącego. Zapytał, czy komenda nadal nękana jest 
fałszywymi alarmami bombowymi.  Radny zapytał równieŜ, jak jest szacowany 
faktyczny procent  stwierdzania przestępstw narkotykowych, czy rośnie czy spada. 
KaŜdy sobie zdaje sprawę, Ŝe jest to ułamek w statystykach faktycznych przestępstw 
tego rodzaju. 
 



 6 

Zastępca komendanta Andrzej Skol odpowiedział, Ŝe  statystyki idą w górę, jeśli 
chodzi o narkomanię. Tę „czarną dziurę” trudno ująć jest w jakiekolwiek ramy. Na 
pewno jest to liczba kilkakrotnie wyŜsza, w porównaniu do tego co policja ujawniła. 
Rolą policji jest wykrywanie tego typu przestępstw i wykrywamy ich coraz więcej. 
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące zgłoszeń w sprawie podkładanych ładunków 
wybuchowych, to były przypadki, ale nie jest to sytuacja wymagająca uwagi policji, 
poniewaŜ incydenty zawsze się zdarzają.  
 
Radny Andrzej Waszczyszyn zapytał, czy te narzucane „progi” nie będą 
przeszkadzały w pracy i nie obniŜają poziomu pracy policji. Zdaniem radnego, dobrze 
byłoby, gdyby gminy przeanalizowały temat partycypacji w kosztach etatów 
policyjnych. Jest to cenna inicjatywa, poniewaŜ mieszkamy w rejonie turystycznym  
i miałoby to jakiś oddźwięk.  
 
Zastępca komendanta Andrzej Skol powiedział, Ŝe narzucanie pewnych progów  
i bawienie się w te cyferki, moŜe być trochę dziwne dla niektórych osób, ale nikt do 
tej pory nie wymyślił lepszej oceny niŜ statystyka. Nie naleŜy rozumieć wprost 
dosadnie pewnych liczb, one są  tylko celami, do których się zmierza i stara się je 
osiągnąć. Temat partycypacji samorządów w kosztach etatów policyjnych jest 
propozycją, która była juŜ poruszana i naleŜy wrócić do tego tematu. 
 
Radny Dariusz Bonisławski powiedział, Ŝe sprawy narkotyków są bardzo istotne  
i rysują się takie dwa kierunki szlaków narkotykowych: szkoły i lokale, gdzie odbiorca 
jest ten sam. Sprawy narkotyków są nie mniej istotne, niŜ ściganie kierowców i troska 
o bezpieczeństwo na drodze. Zapytał, czy jest w Ostródzie system dotyczący 
przeciwdziałania narkomanii. Czy jest prowadzona konkretna akcja, która ma na celu 
wyeliminowanie, przynajmniej w znacznej mierze, procederu narkotykowego  
w szkołach i lokalach w Ostródzie. Zapytał, czy w szkołach ostródzkich jest handel 
narkotykami i czy policja prowadzi działania, Ŝeby to „ukrócić”. 
 
Zastępca komendanta Andrzej Skol odpowiedział, Ŝe tego typu działania są 
prowadzone. Część tych działań objętych jest sferą operacyjną, o której nie moŜna 
mówić. Oficjalnie są programy, które partycypują w zwalczaniu przestępczości 
narkotykowej. W szkołach oraz innych miejscach, z tego typu sytuacjami mamy  
doczynienia. Są w sferze operacyjnej prowadzone takie działania, które są 
ukierunkowane tylko na te sprawy, o których mówił radny. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący zamknął dyskusje i ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 
 
 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i poinformował, Ŝe kolejnym punktem 
porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Ostródzie w 2007 roku. 
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o państwowej straŜy 
poŜarnej, rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta 
powiatowej państwowej straŜy poŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej. 
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Sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu, przedstawił Komendant 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej Jan Słupski. 
 
Następnie kapitan Zbigniew Mordziński szef Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 
Wodno-Nurkowego zaprezentował nowy sprzęt, w który została grupa wyposaŜona, 
między innymi za środki przeznaczone przez Radę Powiatu na ten cel. 
 
Komendant Jan Słupski, odpowiadając na pytanie radnego Cezarego 
Wawrzyńskiego, powiedział, Ŝe od miesiąca jest ustawa, która zobowiązała 
operatorów wszelkiej telefonii do moŜliwości udostępnienia danych straŜy poŜarnej. 
Na dzień dzisiejszy, poza numerami wyświetlającymi się na telefonach, nie ma 
moŜliwości weryfikacji dzwoniącego. Ustawodawca narzucił okres pół roku, w którym 
ma być wprowadzona moŜliwość identyfikacji dzwoniącego z sieci stacjonarnej, tj. 
imię, nazwisko i adres.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec tego przewodniczący zamknął dyskusję w tym 
temacie. 
 
 
 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego  
w 2007 roku była szóstym punktem porządku obrad. 
Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o państwowej inspekcji 
sanitarnej, rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego 
inspektora sanitarnego o stanie  bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
Informację, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu, przedstawił Dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie Zdzisław Sokołowski. 
 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie powiatu na 2008 rok. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu, na 
posiedzeniu w dniu dzisiejszym, zatwierdził następujące zmiany: 

1) zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na 
działalność bieŜącą Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej 
– 59 800 zł,  

2) zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji ze 
środków funduszy strukturalnych – 2 058 670 zł, 

3) został wprowadzony nowy załącznik nr 4 o nazwie „Pozostałe wydatki 
majątkowe w latach 2008 -2010”, dotyczący wprowadzenia udziału 
własnego w 2008 roku w kwocie 300 zł na udział w programie 
„Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”.  

Skarbnik poinformowała, Ŝe w załączniku nr 3 do projektu uchwały, w 6 pozycji, 
powinno być: „budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Wielki Dwór”, a nie 
Klonowy Dwór. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie i poprosił przewodniczący komisji 
o wyraŜenie opinii w sprawie projektu uchwały. 
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Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz 
Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, pozytywnie 
zaopiniowały przedstawione propozycje zmian w budŜecie. 
 
Radny Dariusz Bonisławski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Komisje postanowiły zwrócić się o pilne przesunięcie części środków 
przeznaczonych na remonty na Sali gimnastycznej w Morągu, na remont dachu w 
Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie. Powiedział, Ŝe jest wyremontowana aula, 
jest nowa posadzka, wymienione okna, a dach przecieka. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zapytał, czy te 900 tys. zł na remonty dróg, które nie 
zostały rozdysponowane, zostało juz podzielone, czy zostało, jako rezerwa. Radny 
wnioskował, jeśli te środki nie zostały jeszcze podzielone, o zakup ścinarki do 
poboczy. 
 
Przewodniczący Bogdan Purzycki powiedział, Ŝe moŜe łagodna zima pozwoli na 
oszczędności, z których planowano zakup tej ścinarki. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, Ŝe sprawa zakupu ścinarki będzie 
przedmiotem obrad Zarządu Powiatu. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk odpowiedziała, Ŝe ta kwota w wysokości ok. 900 
tys. zł, nie została jeszcze podzielona. na następnym posiedzeniu zarząd 
rozdysponuje ją na cele związane z  drogami. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska poinformowała, Ŝe  
w tych 900 tysiącach złotych, są środki na remont mostu w Ostrowinie, na który 
złoŜono wniosek do Funduszu Gruntów Rolnych. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XIX/94/2008 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2008 rok, została 
podjęta 16 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, 4 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2010”. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie i poprosił przewodniczących 
komisji o wyraŜenie opinii w sprawie projektu uchwały. 
 
Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz 
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Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radny Dariusz Bonisławski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i odczytał treść projektu uchwały. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.  
Uchwała Nr XIX/95/2008 w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2008-2010”, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały 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, 
kwotę zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
staŜysty, a takŜe wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego na rok 2008, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie i poprosił przewodniczących 
komisji o wyraŜenie opinii w sprawie projektu uchwały. 
 
Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz 
Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radny Dariusz Bonisławski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, 
jednocześnie prosząc o rozpoczęcie prac nad silniejszym dowartościowaniem, 
motywowaniem nauczycieli, którzy zasługują na szczególne uznanie ze względu na 
odnoszone sukcesy. Średnia płac nauczycieli jest stosunkowo wysoka, nie ma 
potrzeby podnoszenia jej, ale istnieje potrzeba przeznaczenia środków dla 
nauczycieli mających szczególne sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe w podstawie prawnej projektu uchwały jest zapis: 
„po uzgodnieniu z reprezentacją związków zawodowych zrzeszających nauczycieli”. 
Zdaniem radnego, to zdanie powinno być wykreślone, poniewaŜ nie było 
ostatecznego uzgodnienia ze związkami zawodowymi, była tylko przeprowadzona 
procedura uzgadniania. Radny wnioskował o wykreślenie tego zdania z podstawy 
prawnej projektu uchwały. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska powiedziała, Ŝe taki zapis moŜe być usunięty, 
poniewaŜ nie ma wymogu prawnego, Ŝeby znajdował się w uchwale. To, czy są 
uzgodnienia, czy nie, wynika z procedury. 
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Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe uzgodnienia ze 
związkami nie ma, była tylko przeprowadzona procedura uzgadniana. 
Poinformowała, Ŝe przedstawiała na posiedzeniach komisji wyroki sądów, które 
mówią jednoznacznie o obowiązku przeprowadzenia procedury uzgadniania i dlatego 
taki zapis znajduje się w projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Cezarego Peca  
o wykreślenie z podstawy prawnej projektu uchwały zdania: „po uzgodnieniu z 
reprezentacją związków zawodowych zrzeszających nauczycieli”. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada, 7 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, nie 
przychyliła się do wniosku radnego. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XIX/96/2008 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, 
kwotę zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
staŜysty, a takŜe wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego na rok 2008, została podjęta 14 głosami „za, przy 2 głosach 
„przeciw”, 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były sprawozdania z działalności komisji 
Rady Powiatu w 2007 roku. 
Sprawozdania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe sprawozdania są lakoniczne, króciutkie i właściwie 
ograniczają się do przekazania tematów, jakimi się dane komisje zajmowały.  
W Ŝadnym sprawozdaniu nie ma informacji na temat wniosków, jakie komisje 
wypracowały i przekazywały do Zarządu Powiatu oraz czy zostały przez zarząd 
zrealizowane, czy nie. Jest tylko informacja statystyczna na temat ilości tych 
wniosków. W odczuciu radnego, te sprawozdania są niepełne. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe nie będzie komentował faktu zrealizowania 
przez Komisję Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia 7 tematów, z 13 
zapisanych w rocznym planie pracy. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
 
 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych były kolejnym 
punktem porządku obrad. 
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Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe na jedno z pytań zadanych przez 
radnego Wawrzyńskiego odpowie, przytaczając treść odpowiedzi wysłanej radnemu, 
która dotyczyła pytań postawionych na poprzedniej sesji. 
Następnie odczytał treść odpowiedzi skierowanej do radnego Cezarego 
Wawrzyńskiego. 
Odpowiedź stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Starosta powiedział, Ŝe na pozostałe pytania zadane przez radnego Wawrzyńskiego 
w trzecim punkcie porządku obrad, odpowie radnemu na piśmie. 
 
Inspektor w Biurze Promocji Powiatu Wojciech Gudaczewski  powiedział, Ŝe  
w protokole z poprzedniej sesji, za przyjęciem którego radny Cezary Wawrzyński 
równieŜ głosował, są zapisane pytania radnego. Radnemu Cezaremu Pecowi, na 
pytanie czego miały dotyczyć sprostowania artykułów w Gazecie Ostródzkiej,  
a zwłaszcza w artykule „Strona za 6 tysięcy”, odpowiedział, Ŝe prokuratura wszczęła 
postępowanie przygotowawcze i uchylenie tajemnicy postępowania byłoby 
złamaniem prawa. 
 
Przewodniczący Bogdan Purzycki stwierdził, Ŝe nie tylko z gminą miejską Ostróda 
musiałby ustalać terminy sesji, poniewaŜ mamy w powiecie 9 gmin. Poza tym, 
przewodniczący Rady Miejskiej Ostróda teŜ nie konsultował z nim terminu odbycia 
sesji w mieście. Powiedział, Ŝe jeśli chodzi o boisko przy Liceum Ogólnokształcącym, 
to nie wyobraŜa sobie, Ŝeby młodzieŜ nie mogła korzystać w godzinach 
przedpołudniowych z tych obiektów. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poinformował, Ŝe wniosek o dofinansowanie budowy 
boiska przy LO w Ostródzie, został zakwalifikowany przez Marszałka Województwa  
i spełnia wszystkie wymogi określone w programie. 
 
Radna Irena Jara odniosła się do pytania radnego Janusza Sobierajskiego 
dotyczącego nieudzielenia odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie remontu 
oddziału neurologicznego w szpitalu w Morągu. Powiedziała, Ŝe w 2003 roku, przy 
podejmowaniu przez Radę Powiatu uchwały dotyczącej przekazania 40 000 zł 
szpitalowi w Morągu na zainstalowanie tomografu, radni z opozycji byli bardzo 
przeciwni tej pomocy finansowej. Teraz będzie potrzebna na pewno wyŜsza kwota, 
niŜ 40 000 zł. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe na resztę pytań radni otrzymają 
odpowiedzi na piśmie. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne. 
 
Radna Ewa Michałowska powiedziała, Ŝe nie zrozumiała wystąpienia radnej Ireny 
Jara, poniewaŜ w 2003 roku nie była ani radną, ani dyrektorem szpitala. Obecnie 
złoŜyła wniosek o pomoc w kosztach remontu oddziału neurologicznego i oczekiwała 
zrozumienia w tej sprawie wszystkich radnych. Powiedziała, Ŝe kieruje się dobrem 
pacjentów i mieszkańców całego powiatu, dlatego oczekiwała przynajmniej 
rzeczowej dyskusji na ten temat. Stwierdziła, Ŝe co roku powiat zabezpiecza środki 
na poręczenie kredytu zaciągniętego przez szpital i o takich środkach radna myślała, 
nie o wielkiej kwocie. Powiedziała, Ŝe organem prowadzącym szpital w Morągu jest 
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Gmina Morąg, ale w zadaniach powiatu jest cała ochrona zdrowia i jest moŜliwość, 
aby powiat przeznaczył środki na remont oddziału szpitala gminnego. 
 
Radny Ryszard Bogucki odpowiedział radnej Ewie Michałowskiej, Ŝe temat 
dofinansowania remontu oddziału neurologicznego w szpitalu morąskim będzie 
tematem następnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, a wnioski przekazane zostaną do rozpatrzenia Zarządowi 
Powiatu. Powiedział, ze ma wątpliwości co do konkretności wniosku o 
dofinansowanie, poniewaŜ nie padają w nim Ŝadne kwoty, nie ma równieŜ planów, 
jak ma wyglądać ten remont. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, czy coś będzie zrobione w sprawie udroŜnienia 
Kanału Bartąskiego – Ruda Woda jezioro BartąŜek. 
 
Radna Irena Jara odpowiedziała, Ŝe w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji była 
okazja, aby ten temat poruszyć. Z tego co mówił naczelnik, to właśnie radny 
Wawrzyński jest w zarządzie związku i moŜe coś zrobić w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński odpowiedział, Ŝe on moŜe wnioskować i wnioskuje, ale im 
więcej wniosków z roŜnych instytucji będzie składanych, tym lepiej i tym bardziej 
moŜe przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Poinformował, Ŝe otrzymał 
odpowiedź z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który uznaje tę 
inwestycję za konieczną, ale takich odpowiedzi udziela kaŜdemu. Piszą równieŜ, Ŝe 
zrealizują to zadanie, jak będą mieli wystarczającą ilość środków w roku budŜetowym 
2008. radny stwierdził, Ŝe im więcej „drąŜy” się temat, tym większa jest szansa na 
rozwiązanie problemu. Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji obiecała pomoc  
w rozwiązaniu tego problemu,  ale jeśli nie chce pomóc, to niech się nie zajmuje. 
 
Radna Irena Jara odpowiedziała, Ŝe naczelnik Wydziału Rolnictwa jest zobowiązany 
doprowadzić do finiszu tę sprawę. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe pytał, jakie zarzuty zostały postawione redaktor 
Gazety Ostródzkiej, a to nie jest ujawnianie śledztwa prokuratorskiego. 
 
Radny Bogusław Fijas – „Jestem zdecydowanie za tym, Ŝeby boiska powstawały,  
i czy one będą przy LO, czy w innym miejscu, wiem, Ŝe będą słuŜyły innym”. Radny 
prosił przewodniczącego, Ŝeby zdań poszczególnych radnych nie uogólniał, 
odpowiadając radnemu w liczbie mnogiej. Stwierdził, ze w tym końcu stołu nie ma 
dyscyplina partyjna nie obowiązuje i kaŜdy wyraŜa swoją opinię. 
Radny jest głęboko przekonany, Ŝe w sprawie podziału środków na zadania 
drogowe, nastąpił „zwyczajowy podział łupów”, „kupczenie”. 4 miliony złotych zostało 
podzielone na radnych, po określonej kwocie i przez to nie widać tutaj Ŝadnej 
strategii, Ŝadnego sensu. Radny zapytał, czy członkowie zarządu mieli okazję 
zobaczyć drogę Tabórz – Zawady Małe w miejscowości Plichta. Powiedział, Ŝe część 
podziału tych środków jest zgodna z potrzebami, ale część jest „z nieba”. „Szkoda, – 
stwierdził radny – Ŝe pieniąŜki pochodzące z deficytu, są w taki a nie inny sposób 
wydatkowane”. 
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Przewodniczący stwierdził, Ŝe te zadania były z samorządem lokalnym 
konsultowane, a wójtowie i burmistrzowie wiedzą lepiej, jakie remonty na terenie ich 
gmin są najbardziej potrzebne. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję. 
Następnie przypomniał, Ŝe do 30 kwietnia br. naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe 
za rok ubiegły. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął XIX sesję rady 
Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 


