
PROTOKÓŁ  Nr XLIV/2005  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 20 grudnia 2005r. 
 
 

Obrady rozpocz�to o godz. 12.30, zako�czono o godz. 13.30. 
Podj�to uchwały od Nr XLIV/264/2005 do Nr XLIV/267/2005. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XLIV Sesj� Rady Powiatu w 
Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych go�ci. 
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 Zygmunta Kuczewskiego. 
 
Nast�pnie przedstawił wniosek Zarz�du Powiatu o rozszerzenie porz�dku obrad o 
nowy punkt Nr 3 w brzmieniu: „Podj�cie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
dotycz�cej por�czenia kredytu długoterminowego na wydatki bie��ce dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mor�gu.” 
Wniosek Zarz�du stanowi zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
 
Uwag do wniosku nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada 18 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymuj�cymi si�” wyraziła zgod� na 
rozszerzenie porz�dku obrad o nowy punkt 3. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e punkty od 3 do 6 otrzymuj� now�  numeracj� od 4 
do 7. 
 
Wobec powy�szego porz�dek obrad brzmiał nast�puj�co: 

1. Przyj�cie protokołu z poprzedniej  sesji. 
2. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2006 rok, w tym 

podj�cie uchwały. 
3. Podj�cie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotycz�cej por�czenia kredytu 

długoterminowego na wydatki bie��ce dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mor�gu. 

4. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty 
wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego z tytułu 
nale�no�ci pieni��nych, do których nie stosuje si� przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa, a tak�e organów do tego uprawnionych. 

5. 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. 

6. Sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie mi�dzy sesjami i z 
realizacji uchwał Rady. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski i o�wiadczenia radnych. 
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Pierwszym punktem porz�dku obrad było przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu. 
 
 Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2006 rok, w tym 
podj�cie uchwały, było drugim punktem porz�dku obrad. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zło�ył wniosek o nieodczytywanie podstaw prawnych 
podejmowanych w dniu dzisiejszym uchwał. 
Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w tej sprawie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za wnioskiem radnego. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XLIV/264/2005 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 
Powiatu na 2006 rok, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 3 do 
protokołu. 
 
 Trzecim punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały dotycz�cej por�czenia kredytu długoterminowego na wydatki bie��ce dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mor�gu. 
 
Przewodnicz�cy powitał obecn� na sesji Dyrektor SPZOZ w Mor�gu Ew� 
Michałowsk�. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał jak obecnie funkcjonuje szpital w Mor�gu. 
 
Dyrektor Ewa Michałowska odpowiedziała, �e kredyt jest zaci�gni�ty w celu poprawy 
sytuacji szpitala. Obecnie trwa etap finansowania placówki. 
 
Radny Jan �lebioda  zapytał, czy uległ zmianie wynik finansowy, przedstawiany 
Radzie za miesi�c wrzesie� bie��cego roku. 
 
Dyrektor Ewa Michałowska  odpowiedziała, �e trwaj� wypowiedzenia pracownicze 
oraz negocjacje dotycz�ce kontraktów. Stwierdziła, �e je�li chodzi o wynik finansowy, 
to nie jest przygotowana na takie pytanie i nie pami�ta cyfr. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, �e w pi�tek 16 grudnia w Warszawie 
zostało podpisane, wspólnie z Burmistrzem Mor�ga, por�czenie kredytu dla SPZOZ 
w Mor�gu na kwot� 2 607 058 zł. Zmiana uchwały wynika ze zmiany harmonogramu 
spłaty rat kredytu. 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski zapytał, czy uchwała dzisiaj podj�ta nie powinna 
wchodzi� w �ycie z moc� obowi�zuj�c� od 16 grudnia, skoro wła�nie tego dnia 
zostało podpisane por�czenie na kwot� proponowan� w zmienianej uchwale. 
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Wicestarosta Bogusław Fijas odpowiedział, �e Rada 5 listopada br. upowa�niła 
Zarz�d do zawarcia umowy na kwot� 2 645 000 zł.  
 
Zdaniem radnego Cezarego Wawrzy�skiego, dzisiejsza zmiana uchwały nie jest 
potrzebna, skoro por�czenie zostało ju� podpisane na mocy uchwały z dnia 5 
listopada. 
 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk wyja�niła, �e zmiana uchwały wynika ze zmiany 
harmonogramu spłaty rat kredytu.  Zmiana uchwały jest potrzebna, aby mo�na było 
wpisa� wysoko�� raty do bud�etu na 2006 rok. Rada, uchwał� z dnia 5 listopada br., 
upowa�niła Zarz�d do por�czenia kwoty 2 645 000 zł i por�czenie zostało podpisane 
do kwoty ogólnej tj. 2 607 058 zł bez rozpisania na poszczególne lata. Raty wynikaj� 
z umowy kredytu. Zarz�d podpisał umow� na 200 000 zł w 2006 roku i zobowi�zał 
si� zabezpieczy� w bud�ecie 270 082 zł na ten rok. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska  odpowiedziała, �e w uchwale podj�tej przez 
Rad� Powiatu 5 listopada br. okre�lona była wy�sza kwota kredytu, wobec tego 
Zarz�d działał w granicach umocowana uchwał�. 
 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
„Za” uchwał� głosowało 13 radnych,  „wstrzymało si�” 5 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 19 radnych. 
Uchwała Nr XLIV/265/2005 w sprawie zmiany uchwały dotycz�cej por�czenia 
kredytu długoterminowego na wydatki bie��ce dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mor�gu, została podj�ta przy 13 glosach „za”, 6 
głosach „wstrzymuj�cych si�” i stanowi zał�cznik Nr 4 do protokołu. 
 
Dyrektor SPZOZ w Mor�gu Ewa Michałowska podzi�kowała, w imieniu Burmistrza 
Mor�ga i swoim, za zrozumienie i okazan� pomoc w uzyskaniu kredytu oraz zło�yła 
radnym �yczenia �wi�teczne. 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu 
zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych Powiatu 
Ostródzkiego z tytułu nale�no�ci pieni��nych, do których nie stosuje si� przepisów 
ustawy Ordynacja podatkowa, a tak�e organów do tego uprawnionych. 
 
Przewodnicz�cy przedstawił nast�puj�ce wnioski i propozycje komisji: 

1) radny Cezary Wawrzy�ski na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa 
�rodowiska i Geodezji oraz Komisji Spraw Społecznych, Porz�dku 
Publicznego i Zdrowia proponował dokona� zmian nie w § 3, a w § 2 
polegaj�cych na dodaniu punktu 5 w brzmieniu: „ zachodz� przesłanki 
uzasadnione wzgl�dami społecznymi lub gospodarczymi”, 

2) Komisje Bud�etu i Gospodarki oraz O�wiaty, Kultury i Sportu wnioskowały, 
aby ust�p 1 w § 4 otrzymał brzmienie: „Do umarzania wierzytelno�ci 
uprawniony jest: 1/ Kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Ostródzkiego – 
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je�eli warto�� wierzytelno�ci nie przekracza 2 – krotno�ci kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za prac� aktualnego w chwili podj�cia decyzji o umorzeniu,  
2/ Zarz�d Powiatu w Ostródzie – je�eli warto�� wierzytelno�ci jest wy�sza ni� 
 2 – krotno�� kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac�.” 

Poinformował, �e Zarz�d przychylił si� do obu propozycji komisji i przedstawił nowy 
projekt uchwały zmieniaj�cej, któr� radni otrzymali w dniu dzisiejszymi. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodnicz�cy przedstawił projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XLIV/266/2005 zmieniaj�ca uchwał� w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelno�ci 
jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego z tytułu nale�no�ci pieni��nych, do 
których nie stosuje si� przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a tak�e organów do 
tego uprawnionych, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 5 do 
protokołu. 
 
 Pi�tym 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XLIV/267/2005 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 6 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du 
Powiatu w okresie mi�dzy sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zgłosił wniosek o realizacj� tego punktu porz�dku 
obrad na nast�pnej sesji w dniu 28 grudnia br., ze wzgl�du na oczekuj�cych ju� 
go�ci zaproszonych na spotkanie opłatkowe, które ma si� odby� o godz. 13.30. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie wniosku. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za propozycj� omówienia sprawozdania z 
działalno�ci Zarz�du na sesji w dniu 28 grudnia br. 
 
 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski i 
o�wiadczenia radnych. 
 
Przewodnicz�cy poinformował, �e wszystkie pisma  oraz �yczenia �wi�teczne, które 
wpłyn�ły do Rady Powiatu, równie� przedstawi na sesji w dniu 28 grudnia br. 
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Radny Edmund Banasiak przypomniał o obietnicy podpisania przez 
Przewodnicz�cego Rady wniosku do Sejmu o zniesienie akcyzy na biopaliwa. 
 
Przewodnicz�cy powiedział, �e umówił si� w tej sprawie z dyrektorem Gospodarstwa 
Rolnego w Wenecji Panem Antonim Wyszomirskim. 
 
Radna Irena Jara prosiła radnych o przekazanie na swoich terenach wiadomo�ci 
dotycz�cej nowelizacji ustawy o zasiłkach przedemerytalnych osób ze �rodowisk 
popegerowskich. Obecna ustawa obowi�zuje tylko do 28 lutego 2006r. 
 
Przewodnicz�cy przypomniał, �e za chwil� o godz. 13.30 rozpocznie si� cz��� 
uroczysta sesji – spotkanie opłatkowe, na które w imieniu radnych zaprosił 
kierowników jednostek organizacyjnych, słu�b, inspekcji i stra�y oraz innych go�ci  
z terenu Powiatu. 
 
 Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł XLIV Sesj� 
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara W�glarz 
 

 
 


