
PROTOKÓŁ  Nr XLIII/2005  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 29 listopada 2005r. 
 
 

Obrady rozpocz�to o godz. 12.15, zako�czono o godz. 13.20. 
Podj�to uchwały od Nr XLIII/261/2005 do Nr XLIII/263/2005. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XLIII Sesj� Rady Powiatu 
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych 
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 radn� Iren� Jara. 
 
Porz�dek obrad brzmiał nast�puj�co: 

1. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2006 rok. 
3. Podj�cie uchwały w sprawie zmiany uchwały okre�laj�cej zadania z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizacj� których 
przeznacza si� �rodki Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

4. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok, w tym 
podj�cie uchwały. 

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. 
 

Uwag do porz�dku obrad nie zgłoszono. 
 
 

Pierwszym punktem porz�dku obrad było przyj�cie protokołu  
z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła protokół z XLII Sesji Rady Powiatu. 
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 Drugim punktem porz�dku obrady było podj�cie uchwały w sprawie 
zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
 

Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk poinformowała, �e przed sesj� 
odbyło si� posiedzenie Komisji Bud�etu i Gospodarki w sprawie zaopiniowania 
propozycji zmian w bud�ecie, które nie były omawiane na komisjach 
przedsesyjnych: 
1/ zmiany w planie dochodów: 

- dodatkowa subwencja o�wiatowa z rezerwy 0,6% - 222 495 zł, razem 
zwi�kszenie tej subwencji wynosi 565 926 zł, 

- zwi�kszenie dotacji z funduszy celowych – 20 937 zł, 
- zwi�kszenie w ZSAE w Dobrocinie planu dochodów do wykonania planu 

– 13 800 zł, 
- zmniejszenie w SOSW w Miłakowie o: 42 500 zł z tytułu usług i o  

497 279 zł – korekta zmniejszaj�ca dotacj� z PFRON, 
2/ zmiany w planie wydatków: 

- zwi�kszenie w ZSAE w Dobrocinie z tytułu zwi�kszenia dochodów –  
13 800 zł, 

- zwi�kszenie w ZDP wydatków na utrzymanie zimowe – 44 864 zł, 
- zwi�kszenie w SOSW w Miłakowie - korekta zwi�zana z programem 

EDUKACJA – 17 917 zł, 
- zwi�kszenie w SOSW w Ostródzie – korekta zwi�zana z programem 

EDUKACJA – 9 784 zł, 
- zwi�kszenie w SOSW w Szymanowie – korekta zwi�zana z programem 

EDUKACJA – 13 480 zł, 
- zmniejszenie planu wydatków w SOSW w Miłakowie z tytułu 

zmniejszenia dochodów własnych – 42 500 zł, 
3/ korekta inwestycji: 

- zwi�kszenie dot. programu EDUKACJA w SOSW w Miłakowie –  
185 235 zł, 

- zakup komputera dla DPS w Szyldaku – 3 500 zł, 
- budowa pomieszczenia gospodarczego dla DPS w Szyldaku – 7 000 zł, 
- korekta dot. remontów w LO w Ostródzie i ZSZiO w Mor�gu – 22 955 zł, 
- wymiana kotłów c.o. w SOSW w Szymanowie – 121 500 zł, 
- zmniejszenie dot. programu EDUKACJA w SOSW w Ostródzie –  

148 479 zł, 
- zmniejszenie dot. programu EDUKACJA w SOSW w Szymanowie –  

614 468 zł, 
4/ przesuni�cia pomi�dzy rozdziałami i paragrafami w nast�puj�cych 
jednostkach: ZDP, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSAE  
w Dobrocinie, ZSZ im. Petöfi w Ostródzie, SOSW w Miłakowie, PCPR, 
dokształcanie nauczycieli, Starostwo Powiatowe. 
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Pyta� do proponowanych zmian w bud�ecie nie zgłoszono. 
 
Radny Jan �lebioda Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Gospodarki powiedział, 
�e Komisja przy 2 głosach wstrzymuj�cych, pozytywnie zaopiniowała wszystkie 
proponowane zmiany w bud�ecie. 
 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Uchwała Nr XLIII/261/2005 w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok, 
została podj�ta przy 20 głosach „za”, 3 głosach „wstrzymuj�cych si�” i stanowi 
zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały okre�laj�cej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej, na realizacj� których przeznacza si� �rodki Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło 
poinformował, �e jest to uchwała typowo „czyszcz�ca”. Bud�et PFRON nie 
ulega zmianom, jedynie przesuwa si� �rodki tam, gdzie s� wi�ksze potrzeby. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XLIII/262/2005 w sprawie zmiany uchwały okre�laj�cej zadania  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizacj� których przeznacza 
si� �rodki Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok, w tym 
podj�cie uchwały, było nast�pnym punktem porz�dku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XLIII/263/2005 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2006 rok, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 4 
do protokołu. 
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 Kolejnym punktem porz�dku obrad było sprawozdanie z działalno�ci 
Zarz�du Powiatu w okresie mi�dzy sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi zał�cznik Nr 5 do protokołu. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał nad czym Zarz�d obradował w dniu 
dzisiejszym przed sesj�. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk odpowiedział, �e Zarz�d przed sesj� omówił  
i skierował pod obrady Rady propozycj� zmian w bud�ecie, które dzisiaj zostały 
przyj�te przez Rad�. Poinformował równie�, �e po sesji odb�dzie si� druga 
cz��� Zarz�du m.in. na temat rozpocz�cia procedury przetargowej dotycz�cej 
wymiany pieców w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w 
Szymanowie. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, jaka jest wielko�� lokalu mieszkalnego 
przy ul. Kopernika 27 w Ostródzie, którego warto�� wyceniona jest na  
25 000 zł.  
 
Starosta odpowiedział, �e sprzeda� lokalu odbywa si� na zasadach, jakie ustaliła 
Rada uchwał� w 2001 roku, czyli sprzeda� z bonifikat�. Po zastosowaniu 
bonifikaty najemca zapłaci za ten lokal 6 250 zł. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas wyja�nił, �e wycenie poddane były lokale w stanie 
surowym. Warto�� lokali uszczuplona jest o nakłady, które ponie�li najemcy. 
Do sprzeda�y pozostało jeszcze jedno mieszkanie w tym budynku. 
 
Przewodnicz�cy poinformował, �e to mieszkanie mierzy 37 m2. 
 
Radny Waldemar Baumann  stwierdził, �e 10 listopada Zarz�d podj�ł decyzj� 
dotycz�c� dokumentacji na wykonanie chodnika w Wielkim Dworze. Zapytał, 
dlaczego ta decyzja  została zmieniona. 
 
Starosta odpowiedział, �e na dokumentacj� dotycz�c� chodnika przeznaczono  
7 000 zł. Zarz�d uzyskał informacj�, �e 7 000 zł, to jedna trzecia kosztu 
dokumentacji i w zwi�zku z tym postanowił wycofa� to zadanie. Orientacyjny 
koszt inwestycji b�dzie wynosił około 300 000 zł. Stwierdził, �e trzeba 
dokładnie przeanalizowa�, jak zrealizowa� t� inwestycj�. 
 
Przewodnicz�cy Jerzy Grubba stwierdził, �e koniec roku jest bardzo 
niekorzystnym okresem do ogłaszania przetargów na dokumentacje, a jako 
przykład podał zadanie dotycz�ce wiaduktu przy ul. Bez Nazwy w Mor�gu, na 
które przeznaczono ok. 35 000 zł, a jedyna oferta opiewała na kwot� 70 000 zł. 
Zarz�d wycofał z realizacji w 2005 roku to zadanie i wróci do tematu  
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w przyszłym roku.  
 
 
 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i o�wiadczenia radnych. 
 
Radny Andrzej Ma�ka stwierdził, �e pracownicy przygotowuj�cy materiały do 
przetargów, cz�sto zawy�aj� koszty dokumentacji, a jako przykład podał 
dokumentacj� na przebudow� mostu w Woli Kudypskiej, gdzie po przetargu 
zaoszcz�dzono 15 000 zł i mo�na te �rodki przesun�� na chodnik. Powiedział, �e 
jest du�e zaanga�owanie miejscowej ludno�ci, która wykona chodnik w 
Wielkim Dworze we własnym zakresie, potrzebne s� tylko materiały. Prosił 
Zarz�d o powa�ne potraktowanie tematu i wykonanie tego chodnika. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk powiedział, �e Zarz�d do tematu wróci  
w przyszłym roku. Zaproponował odby� wizj� lokaln� z udziałem radnych  
z Małdyt i pracowników Zarz�du Dróg Powiatowych i Starostwa. 
 
Radny Bogusław Soliszko powiedział, �e trzeba po�wi�ci� wi�cej uwagi na 
wykorzystywanie funduszy unijnych, poniewa� nasz kraj do tej pory 
wykorzystał tylko 3-4% tych �rodków. Radny podał, jako przykład szpital  
w Jarocinie, który ostatnio otrzymał 9 mln zł, w tym 1,8 mln z Powiatu na 
inwestycje w szpitalu. Powiedział, �e o tym fakcie dowiedział si� z czasopisma 
„Puls Medyczny”. 
 
Radny Jan �lebioda stwierdził, �e otrzymał wniosek dyrektora Specjalnego 
O�rodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie o zakup hali gimnastycznej. 
Zapytał, co w tym temacie zostało zrobione. Zapytał równie�, jak realizowana 
jest uchwała w sprawie por�czenia kredytu szpitalowi w Mor�gu. 
Radny poinformował, �e Komisja Bud�etu i Gospodarki opracowała plan pracy 
na 2006 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk odpowiedziała, �e w sprawie por�czenia 
zgłosiła si� jedna firma po�rednicz�ca i poprosiła o materiały dotycz�ce 
kondycji finansowej Powiatu. Por�czenie nie zostało jeszcze podpisane. 
Poinformowała, �e zwróciła si� do Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o interpretacj� zasad udzielania por�czenia. W tym tygodniu odb�dzie si� w tej 
sprawie posiedzenie Zespołu Orzekaj�cego. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas powiedział, �e wspólnie z dyrektorem SOSW 
ogl�dał hal� gimnastyczn� w formie namiotu. Jednak taka hala nie pasowałaby 
do otoczenia ze wzgl�dów architektonicznych. Stwierdził, �e w najbli�szym 
czasie Rada b�dzie musiała podj�� decyzj� dotycz�c� bazy dla SOSW. 
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Radny Edmund Banasiak powiedział, �e do Starosty wpłyn�ła petycja 
mieszka�ców Ostrowina w sprawie remontu drogi o długo�ci 2,5 km. 
Mieszka�cy bardzo nalegaj�, aby remontowa� ten odcinek drogi. 
 
Starosta odpowiedział, �e drogi w powiecie, nie tylko w Ostrowinie, wymagaj� 
remontu. Ten odcinek planowany był do remontu ze �rodków funduszu 
gruntowego, ale Powiat nie otrzymał takich �rodków w tym roku. Starosta 
stwierdził, �e w roku 2006 do ko�ca lutego nale�y zło�y� wniosek o takie �rodki 
na remonty dróg, przy 50% udziale własnym. 
 
Przewodnicz�cy przypomniał, �e w roku bie��cym wszystkie trzy zaplanowane 
nakładki miały by� realizowane na terenie Gminy Ostróda. �rodki finansowe 
przeznaczone na drog� w Ostrowinie zostały przesuni�te na przeło�enie cz��ci 
ulicy Drw�ckiej w Ostródzie, ze wzgl�du na bezpiecze�stwo kolarzy - 
uczestników Tour de Pologne. 
Nast�pnie poinformował, �e wpłyn�ło pismo do Rady Powiatu z Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w sprawie pozbawienia 
dotychczasowej kategorii odcinka drogi krajowej nr 7 oraz zaliczenie do 
kategorii dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Miłomłyn. 
Pismo stanowi zał�cznik Nr 6 do protokołu. 
Przewodnicz�cy przypomniał przewodnicz�cym komisji o planach pracy na 
2006 rok, które musz� by� zatwierdzone przez Rad� do 15 grudnia tego roku. 
Przypomniał równie� radnym o składaniu wyja�nie� dotycz�cych 
nieprawidłowo�ci w o�wiadczeniach maj�tkowych. 
Z uwagi na fakt, i� Rada Miasta Ostróda i Rada Gminy Ostróda ustaliły ju� 
terminy sesji „opłatkowych”, prawdopodobnie nasza Sesja odb�dzie si� 20 lub 
22 grudnia. 
Starosta poinformował, �e w dniach 7-12 grudnia b�dzie przebywała w Osterode 
am Harz czteroosobowa  delegacja z Powiatu. 
 
 Wobec wyczerpania porz�dku obrad przewodnicz�cy zamkn�ł XLIII 
Sesj� Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara W�glarz 
 


