
PROTOKÓŁ Nr XL/2005  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 27 wrze�nia 2005r. 
 
 

Obrady rozpocz�to o godz. 12.00, zako�czono o godz. 13.30. 
Podj�to uchwały od Nr XL/251/2005 do Nr XL/253/2005. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XL Sesj� Rady Powiatu  
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i 
zaproszonych go�ci. 
Nast�pnie na podstawie listy obecno�ci stwierdził quorum, przy którym mo�e 
obradowa� i podejmowa� prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicz�cy powołał radnego Stanisława Du�y�skiego. 
 
Nast�pnie poinformował, �e na podstawie § 18 ust.15 pkt 2 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarz�d Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porz�dku obrad o punkt 
Nr 3 w brzmieniu: „Podj�cie uchwały w sprawie zaci�gni�cia 
długoterminowego kredytu”. 
Wniosek Zarz�du stanowi zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk wyja�nił, �e kredyt ten był planowany  
w bud�ecie  ju� wcze�niej, tylko teraz jest potrzeba zaci�gni�cia go. 
 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk przeprosiła radnych, �e o potrzebie 
zaci�gni�cia teraz tego kredytu dowiedzieli si� tak pó�no, bo dopiero dzisiaj, ale 
spowodowane było to dłu�szym urlopem Pani Skarbnik. Poinformowała, �e 
koszt obsługi kredytu w wysoko�ci 2,8 mln zł nie przekroczy 60 000 EURO. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zgłosił swoje w�tpliwo�ci, czy temat ten nie 
powinien by� zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu. 
 
Skarbnik  odpowiedziała, �e takiego wymogu nie ma, poniewa� kredyt był ju� 
zaplanowany w bud�ecie. 
 
Przewodnicz�cy zaproponował, aby na przyszło��,  w takich przypadkach 
zwoływa� Komisje Bud�etu na 15 minut przed sesj�, nawet gdy opinia Komisji 
nie jest wymagana, tak jak bywało wcze�niej. 
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Nast�pnie zarz�dził głosowanie w sprawie wniosku Zarz�du o rozszerzenie 
porz�dku obrad. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
„Za” wnioskiem opowiedziało si� 20 osób. 
W zwi�zku z tym, �e liczba głosów nie zgadzała si� z liczb� radnych obecnych 
na sali, Przewodnicz�cy zarz�dził reasumpcj� głosowania. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada  jednogło�nie opowiedziała si� za rozszerzeniem porz�dku obrad o punkt 
Nr 3 w brzmieniu: „Podj�cie uchwały w sprawie zaci�gni�cia 
długoterminowego kredytu”. 
Wobec powy�szego dotychczasowe punkty Nr 3 – 5, otrzymuj� numeracj� 4 – 
6, a porz�dek obrad brzmi nast�puj�co: 

1. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
3. Podj�cie uchwały w sprawie zaci�gni�cia długoterminowego kredytu. 
4. Podj�cie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg  kategorii dróg 

powiatowych. 
5. Sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie mi�dzy sesjami i 

z realizacji uchwał Rady. 
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i o�wiadczenia radnych. 

 
 

Pierwszym punktem porz�dku obrad było przyj�cie protokołu z poprzedniej 
Sesji. 
Radny Edmund Banasiak stwierdził, �e protokół napisany jest poprawnie  
i wniósł o poddanie protokołu pod głosowanie bez odczytywania. 
Innych uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła protokół z XXXIX Sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Drugim punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie zmian 
w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, �e materiał , który dzisiaj radni otrzymali, 
zawiera propozycje zmian w bud�ecie, które zostały przedstawione na 
posiedzeniach komisji. 
W zał�czniku inwestycyjnym, którego radni nie otrzymali na komisjach, 
znalazły si� nast�puj�ce nowe inwestycje ( omawiane na komisjach): 

1) przebudowa wiaduktu nad lini� kolejow� Olsztyn – Elbl�g – 
dokumentacja – 38 000 zł, 

2) przebudowa mostu w Woli Kudypskiej – dokumentacja – 24 000 zł, 
3) zakup samochodu ratowniczo-ga�niczego dla jednostki w Ostródzie –  

69 150 zł, 
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4) budowa budynku gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w 
Szyldaku – 18 000 zł  

5) program EDUKACJA w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym 
w Szymanowie – 680 000 zł, 

6) program EDUKACJA w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym 
w Ostródzie – 500 000 zł. 

 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, czy otrzymali�my ju� pieni�dze 
przeznaczone dla specjalnych o�rodków szkolno-wychowawczych. 
Skarbnik odpowiedziała, �e o te �rodki b�d� składane wnioski do PFRON. 
 
Wi�cej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/251/2005 w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok 
została podj�ta przy 21 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymuj�cym si�” i stanowi 
zał�cznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 Nast�pnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
zaci�gni�cia długoterminowego kredytu. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/252/2005 w sprawie zaci�gni�cia długoterminowego kredytu, 
została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg powiatowych. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e Zarz�d Województwa, Burmistrz Miasta 
Ostródy oraz wszystkie s�siednie powiaty wyraziły pozytywn� opini� w tej 
sprawie. 
Opinie te stanowi� zał�cznik Nr 5 do protokołu. 
Powiedział równie�, �e Rada Miejska w Ostródzie miała obradowa� nad 
zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych w dniu  28 wrze�nia br. Teraz 
okazało si�, �e sesja ta odb�dzie si� dopiero ma pocz�tku pa�dziernika. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, �e ustawowy termin zmiany 
kategorii dróg upływa z ko�cem trzeciego kwartału roku poprzedzaj�cego rok 
tej zmiany. W zwi�zku z tym, �e Miasto nie spełni w tym roku tego wymogu i 
od 2006 roku drogi te nie b�d� mogły by� zaliczone do gminnych, jest 



 4 

propozycja, aby uchwała Rady Powiatu obowi�zywała od stycznia 2007 roku. 
Dzi�ki takiemu zapisowi nie trzeba b�dzie wszczyna� powtórnie całej procedury 
dotycz�cej opinii poszczególnych samorz�dów. 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski poinformował, �e sesja Rady Miejskiej w Ostródzie 
planowana jest na dzie� 5 pa�dziernika br. „Radca prawny w Urz�dzie Miejskim 
stwierdził, �e nie mo�na podj�� uchwały w pa�dzierniku z moc� obowi�zuj�c� 
od wrze�nia.”. 
 
Zdaniem Przewodnicz�cego, Rada powinna podj�� uchwał� z moc� 
obowi�zuj�c� od stycznia 2007 roku. 
 
Radny Stanisław Siwkowski potwierdził słowa przedmówcy i stwierdził, �e  
skoro procedura jest wyczerpana to nale�y podj�� do ko�ca kwartału uchwał� o 
pozbawieniu kategorii dróg z moc� obowi�zuj�c� z dniem 1 stycznia 2007 roku, 
bez wzgl�du na to, czy Miasto przejmie te drogi, czy nie. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, �e skoro nic si� nie dzieje, nic nie stoi 
na przeszkodzie, �eby zamieni� zapis „2006” na „2007”. 
 
Wi�cej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Uchwała Nr XL/253/2005 w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii 
dróg powiatowych, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 6 do 
protokołu. 
 
Przewodnicz�cy ogłosił kilkuminutow� przerw� w obradach. 
 
 

Po przerwie przewodnicz�cy wznowił obrady i powiedział, �e nast�pnym 
punktem porz�dku obrad jest sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du Powiatu  
w okresie mi�dzy sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi zał�cznik Nr 7 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, z czego wynikaj� ró�nice w dodatku 
funkcyjnym dyrektorów szkół i placówek. Zapytał, czym kierował si� Zarz�d 
ustalaj�c takie dodatki funkcyjne. Radny stwierdził, �e poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne s� traktowane w naszym powiecie po 
macoszemu.  
 
Naczelnik Wydziału O�wiaty Bo�ena Janowicz odpowiedziała, �e na wielko�� 
dodatku funkcyjnego ma wpływ liczba oddziałów w danej szkole, czy szkoła ma 
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internat, warsztaty itp. Dodatek wynika wi�c ze zło�ono�ci organizacji szkoły. 
Powiedziała te�, �e dyrektorzy przygotowali bud�ety znacznie wy�sze, ni� te 
które zostały zatwierdzone. �eby zach�ci� i zmobilizowa� dyrektorów do 
realizacji tych „wy�rubowanych” bud�etów, Starosta zwi�kszył dodatek 
dyrektorom o 10%. Zadania szkół, które maj� np. 56 oddziałów, s� bardziej 
zło�one ni� w poradniach. 
 
Innych pyta� do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i o�wiadczenia radnych. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e Zarz�d PCK w Mor�gu dalej oskar�a 
Starost� i Przewodnicz�cego o złamanie procedury konkursowej w sprawie 
wyboru oferty na realizacj� zadania publicznego, wysyłaj�c pisma w tej sprawie 
do Wojewody, do delegatury NIK i RIO. 
Przewodnicz�cy przedstawił równie� podzi�kowanie dyrektora Gimnazjum  
w Dur�gu Pani Irenie Jara, za przekazane ksi��ki. 
Podzi�kowanie stanowi zał�cznik Nr 8 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Ma�ka wyja�nił powody swojej dwumiesi�cznej nieobecno�ci. 
Powiedział, �e w wyniku działania grupy ludzi, która chciała go wyeliminowa� 
z działalno�ci samorz�dowej, został 20 czerwca br. zatrzymany przez Centralne 
Biuro 	ledcze i osadzony w areszcie w Białymstoku, w którym przebywał do 
wrze�nia. Poniewa� nie przyznał si� do winy, nie został zwolniony za kaucj�, 
jak Prezes Mirosława Bili�ska. 
Radny przeczytał zarzuty, jakie mu przedstawiła prokuratura: 

1) przyj�cie w dniu 20 stycznia 2004r. korzy�ci maj�tkowych od Sławomira 
Janowicza w postaci po�yczki w kwocie 50 000 zł, b�d�c Wicestarost� i 
maj�c wpływ na podj�cie uchwały w sprawie zasad prywatyzacji PZOZ  
w Ostródzie, 

2) przed 22 listopada 2003r.wspólnie z Mirosław� Bili�sk� udzielił pomocy 
Sławomirowi Janowiczowi do udzielenia korzy�ci maj�tkowej Staro�cie 
Januszowi Lipskiemu – opłacaj�c mu pobyt w sanatorium. 

Radny zako�czył swoj� wypowied� nast�puj�cym zdaniem: „Jestem ciekaw, jak 
Pa�stwo Radni czuj� si� teraz, odwołuj�c mnie z funkcji Wicestarosty na sesji 
lipcowej.” 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn  stwierdził, �e „trzeba si� wstydzi�, bo ta Rada 
skazała człowieka na ten, a nie inny los, nie znaj�c ostatecznego wyroku.” 
Powiedział, �e na sesji lipcowej pytał, wspólnie z radn� Iren� Jara, jakie s� 
zarzuty i usłyszał: „s� tak mocne, �e trzeba  dokona� odwołania”. Zdaniem 
radnego Rada popełniła wielki bł�d, odwołuj�c radnego Andrzeja  Ma�k� ze 
stanowiska Wicestarosty. 
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„Jak si� przekłada sytuacja Pana Wicestarosty Ma�ki w stosunku do innych 
aresztowanych z nim dwóch osób. Jedna osoba jest aresztowana, a druga Pani 
Bili�ska została za kaucj� zwolniona, bo podpisała zeznanie. My odwołujemy 
Wicestarost�, a Pani Prezes nadal pracuje. Uwa�am, �e Panu Wicestaro�cie 
nale�� si� słowa przeprosin” 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski powiedział, �e odwołanie Pana Ma�ki w lipcu 
wymusiły media. Je�li kto� powinien si� wstydzi�, to nie Rada, a osoba, która 
składała doniesienie, czy zawiadomienie do organów �cigania. „Czekali�my do 
momentu, gdy, jak Pani Bili�ska, Pan Ma�ka zostanie zwolniony, nie został 
zwolniony. Nikt nie mówił, �e zarzuty s� mocne. Pan Starosta powiedział tylko, 
�e otrzymał oficjalne pismo w sprawie aresztowania Wicestarosty. Została 
popełniona wina i trzeba było szybko zadziała�.” Radny stwierdził, �e jego 
zdaniem, przedstawione zatrzymanym  zarzuty s� �mieszne. 
 
Radna Krystyna Ł�tkowska – Tyszkiewicz : „Protestuj�. Nie mie�ci mi si�  
w głowie, jak mo�na głosowa� po wpływem mediów.” Powiedziała, �e nie 
mo�na głosowa� wbrew własnemu sumieniu. 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski: „Głosowali�my, bo Starosta postawił wniosek  
o odwołanie, bo tak chciały media.” 
 
Radna Irena Jara stwierdziła, �e na sesji w lipcu pytała dwukrotnie, jakie zarzuty 
postawione s� Panu Ma�ce i czy upowa�niaj� radnych do głosowania. Radna 
powiedziała, ze człowieka bardzo łatwo skrzywdzi�, ale potem ten bł�d jest 
trudno wymaza�. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk powiedział, �e w Spółce ostatnio była kontrola 
NIK, która nie znalazła �adnych nieprawidłowo�ci. Stwierdził, �e stawiaj�c 
wniosek o odwołanie  radnego Andrzeja Ma�ki ze stanowiska Wicestarosty, nie 
orzekał o �adnej winie. Taki jest zapis w ustawie, �e Starosta wnioskuje o 
odwołanie Wicestarosty czy innego członka Zarz�du. Je�li chodzi o pras�, to jest 
ona wolna i mo�e mówi� co chce. „Po odwołaniu temat został uci�ty. Przykro, 
�e zostało to osi�gni�te kosztem takiego człowieka, ale powtarza, to nie Zarz�d 
stawiał zarzuty Panu Ma�ce”. 
 
 Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł XL Sesj� 
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara W�glarz 
 


