
PROTOKÓŁ  Nr XLIX/2006  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 26 kwietnia 2006r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.15, zakończono o godz. 13.55. 
Podjęto uchwały od Nr XLIX/288/2006 do Nr XLIX/293/2006. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która 
stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył XLIX Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy 
którym moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
W sesji uczestniczyli: 

- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pan Zdzisław 
Sokołowski, 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Ryszard Dzikowicki, 
- Prezes PZOZ w Ostródzie S.A. Pani Mirosława Bilińska,  
- Zastępca Dyrektora ds. Medycznych PZOZ  Pan Jerzy Kruszewski,  
- Zastępca Dyrektora ds. Technicznych PZOZ Pan Roman Kobierowski. 

 
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radnego Cezarego Peca. 
 
Porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania  

z wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za 2005 rok i udzielenia 
 absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce 
wygasłego mandatu. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu 
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej w Zespole 

Szkół Licealnych w Morągu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Ostródzie. 
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami  
i z realizacji uchwał Rady. 

11. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
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 Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z 
poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Protokół z XLVIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu 
Ostródzkiego za 2005 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w 
Ostródzie. 
 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego. 
Starosta Aleksander Gawryluk przedstawił pokrótce informację na temat 
realizacji budŜetu powiatu za 2005 rok i prosił Radę o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Olsztynie  
o sprawozdaniu z wykonania budŜetu powiatu za 2005 rok. 
Uchwała Nr 301/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu  
o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
powiatu za 2005 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w 
Ostródzie za 2005 rok. 
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
wniosku  
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostródzie z tytułu wykonania 
budŜetu za 2005 rok. 
Uchwała Nr 422/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Radny Jan Ślebioda, Przewodniczący Komisji BudŜetu i Gospodarki 
przedstawił opinię Komisji o przedłoŜonym przez zarząd sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu powiatu za 2005 rok i poinformował, Ŝe opinia Komisji jest 
pozytywna. 
Opinia Komisji BudŜetu i Gospodarki stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Innych głosów w dyskusji nie było. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zgłosił wniosek o nieodczytywanie przez 
Przewodniczącego podstaw prawnych podejmowanych w dniu dzisiejszym 
uchwał. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XLIX/288/2006 w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania  
z wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za 2005 rok i udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i 
stanowi załącznik  
Nr 7 do protokołu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk podziękował Radzie za udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu i powiedział, Ŝe tak dobre wyniki w realizacji inwestycji są 
zasługą całej Rady. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu. 
Przewodniczący odczytał pismo Komisarza Wyborczego w Elblągu, który 
stwierdza, Ŝe w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława 
Dzwolaka z listy Nr 8 Porozumienie Powiatowe 2002r. w okręgu wyborczym Nr 
1, następnym kandydatem jest Pan Andrzej Filipiuk. 
Pismo Komisarza Wyborczego stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XLIX/289/2006 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce 
wygasłego mandatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do 
protokołu. 
 
Stosownie do postanowień art.20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa 
ślubowanie. 
Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania: 
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić 
wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra 
obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 
 
Radny Andrzej Filipiuk wypowiedział słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.” 
 
 Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji 
Rady Powiatu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wawrzyński złoŜył wniosek o 
nieodczytywanie przez Przewodniczącego składu poszczególnych komisji. 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
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Uwag do treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XLIX/290/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu 
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta 
jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok 
było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe w dniu dzisiejszym 
odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym podjęto decyzję o przedstawieniu 
Komisji BudŜetu oraz Radzie kolejnych propozycji zmian w budŜecie powiatu 
na 2006 rok. Komisja BudŜetu, która odbyła swoje posiedzenie przed Sesją, 
pozytywnie zaopiniowała następujące propozycje zmian przedstawione przez 
Zarząd Powiatu: 
1/ zmiany w planie dochodów: 

- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu przez SOSW w Szymanowie 
dochodów z usług – 7 000 zł, 

- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu przez SOSW w Miłakowie 
dochodów  
z usług  – 60 520 zł, 

- zwiększenie z tytułu wpłat do budŜetu przez ZSR w Ostródzie 
dochodów  
z usług – 7 610 zł, 

- zwiększenie z tytułu dotacji z PZU – 30 000 zł i Gminy Miłomłyn – 10 
000 zł na wykonanie chodnika w Bynowie i na zadanie „Bezpieczne 
przejścia dla pieszych”, 

- zwiększenie dotyczące programu EDUKACJA 2006 – 107 902 zł, 
- zwiększenie dotyczące kontynuacji budowy budynku gospodarczego w 

DPS  
w Szyldaku – 5 000 zł, 

- zmniejszenie dochodów dotyczące inwestycji – 6 994 118 zł, 
- zmniejszenie dotyczące programu EDUKACJA 2006 – 125 571 zł, 

2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w Miłakowie w związku ze wzrostem dochodów – 60 520 

zł, 
- zwiększenie na modernizację pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół 

Rolniczych – 7 610 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie z tytułu wpłat do budŜetu 

dochodów  
z usług – 7 000 zł, 

- zwiększenie na remont chodnika w Grunwaldzie – 21 940 zł oraz 
dokumentację chodnika w Wielkim Dworze – 15 000 zł, 

- zwiększenie na remont dróg – 1 700 494 zł, 
- zwiększenie na malowanie przejść dla pieszych – 10 000 zł, 
- zwiększenie na wynagrodzenia w Urzędzie Pracy – 25 000 zł, 
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- zwiększenie związane z korektą dotyczącą programu EDUKACJA 2006 
–  
110 306 zł, 

- zwiększenie dotyczące kontynuacji budowy budynku gospodarczego w 
DPS  
w Szyldaku – 5 000 zł, 

3/ korekta inwestycji: 
- zwiększenie na budowę chodnika w Bynowie – 92 556 zł, 
- zwiększenie w związku z zakwalifikowaniem wniosku dotyczącego 

przebudowy ulicy Aleja Wojska Polskiego w Morągu – 3 908 564 zł, 
- zwiększenie dotyczące korekty programu EDUKACJA 2005 – 555 zł, 
- zmniejszenie dotyczącej przebudowy drogi Morąg – Sambród – 3 509 

977 zł, 
- zmniejszenie dotyczące przebudowy drogi Smykówko-Klonowo – 809 

834 zł, 
- korekta dotycząca przebudowy ulicy Aleja Wojska Polskiego w Morągu 

–  
3 908 564 zł, 

- zmniejszenie dotyczące korekty programu EDUKACJA 2006 – 127 975 
zł, 

4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących 
jednostkach: Starostwo – 500 zł,  ZSR – 15 000 zł, Bursa Szkolna – 2 000 zł, 
ZSZ im. Staszica – 23 803 zł, ZSZiO – 6 656 zł, ZS w Saminie – 400 zł, 
SOSW w Miłakowie – 100 zł, 
 SOSW w Szymanowie – 2 940 zł. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XLIX/291/2006 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
W tym miejscu Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, Ŝe 
szóstym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia 
Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Licealnych w Morągu. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Uchwała Nr XLIX/292/2006 w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej w Zespole 
Szkół Licealnych w Morągu, została podjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski opowiedział się za wydłuŜeniem Spółce okresu 
dzierŜawy budynków szpitala, natomiast budynek przychodni nie powinien, 
zdaniem radnego, być wydzierŜawiony aŜ na 40 lat. Powiedział, Ŝe nie 
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powinno się tak łatwo oddawać majątku powiatu do czyjejś dyspozycji, 
poniewaŜ z informacji, którą otrzymał od Spółki,  na temat przychodów i 
kosztów dotyczących tego budynku, wynika, Ŝe Spółka nie jest przygotowania 
do czerpania zysków. Są bardzo duŜe róŜnice między kosztami a przychodami 
z mediów. Dochód z dzierŜawy pomieszczeń wynosi 90 000 zł, to dzieląc 
przez metraŜ, wychodzi ok. 1,50 zł na jeden metr. Zdaniem radnego, decyzja 
o dzierŜawie budynku przychodni na 40 lat, jest zbyt pochopna. 
 
Radna Krystyna Łątkowska –Tyszkiewicz zgodziła się ze swoim przedmówcą, 
Ŝe budynek przychodni nie powinien być wydzierŜawiany na 40 lat. Tak długi 
termin dzierŜawy, zdaniem radnej, spowoduje zmianę umów z podmiotami, 
które dzierŜawią pomieszczenia w budynku przychodni, a są to m.in. poradnie 
specjalistyczne świadczące usługi dla społeczeństwa z całego powiatu. 
Stwierdziła, Ŝe nie jest przeciw wydłuŜeniu dzierŜawy, w związku z propozycją 
zamontowania nadajnika telekomunikacji na dachu budynku, ale czy zgodnie z 
prawem zamontowanie takiego nadajnika nie powinno być uzgodnione z 
mieszkańcami. Dlatego radna apelowała  
o zastanowienie się nad wydzierŜawieniem, m.in. dlatego równieŜ, Ŝe był 
wcześniej zamysł sprzedaŜy budynku przychodni. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe jest duŜo sprzeczności w wypowiedziach jego 
przedmówców, poniewaŜ Radny Andrzej Niewiadomski sugerował 
podwyŜszenie czynszów, ze względu na niskie przychody Spółki z tego tytułu, 
natomiast radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz – nie podwyŜszanie, bo 
jest to obiekt słuŜący społeczeństwu. Zdaniem radnego, trzeba się 
zdecydować, czy chcemy czerpać zyski z dzierŜawy budynku przychodni, czy 
obiekt ma być przeznaczony na potrzeby słuŜby zdrowia, tak jak zapisane jest 
w umowie ze Spółką. Przy likwidacji publicznego ZOZ-u były próby 
zwiększenia czynszu, ale niektórzy radni byli przeciw podwyŜce. Radny 
powiedział równieŜ, Ŝe nie zgadza się z wypowiedzią, Ŝe ktoś będzie czerpał 
zyski, bo ten „ktoś”, to nasza Spółka i chyba zaleŜy nam, Ŝeby kondycja jej 
była jak najlepsza. Wyjaśnił, Ŝe większość dzierŜawców opłaty za media 
wliczone ma w czynsz, pozostali opłaty za media naliczane mają procentowo, 
dlatego są duŜe róŜnice w kwotach płaconych przez Spółkę, przychodami z 
tego tytułu. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, Ŝe nasuwają się dwa pytania: 
dlaczego proponuje się dzierŜawę na 40 lat, a nie np. na 25 i pół oraz czy 
instalowanie na dachu takiego nadajnika było uzgodnione z podmiotami 
sąsiadującymi z budynkiem przychodni. Radny stwierdził, Ŝe czytał o 
szkodliwości nadajnika  dla zdrowia następnych pokoleń. „Węszę i uwaŜam, 
Ŝe jest tu jakieś kolesiostwo związane ze Spółką”. Radny poddał w 
wątpliwość, aby decyzja o wydzierŜawieniu Spółce budynku przychodni na 40 
lat była podjęta przez cały Zarząd. Stwierdził, Ŝe Wicestarosta wielokrotnie 
okłamał radnych, m.in. w sprawie dotyczącej składania oświadczeń przez 
Prezes Spółki. Apelował do Rady o zdrowe spojrzenie na temat dzierŜawy i 
stwierdził, Ŝe błędne decyzje były juŜ podejmowane, a dotyczyły przebudowy 
drogi Stare Jabłonki – Mańki oraz drogi Gierzwałd – Kiersztanowo, które 
bardzo drogo kosztowały Powiat, a powinna być wyremontowana 
uczęszczana droga do Morąga, bo są bardzo duŜe dziury.  
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Wicestarosta Bogusław Fijas odpowiedział, Ŝe do tej pory ta Rada pozbawiona 
była tzw.  „wycieczek personalnych” i nie zwracało się uwagi na chamskie 
zachowanie, ale skoro radny Andrzej Waszyczyn uŜywa słów „węszy” oraz 
„kolesiostwo”, to naleŜy powiedzieć parę słów. Wicestarosta stwierdził, Ŝe 
radny, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, moŜe „węszyć” i swoje 
wnioski zgłaszać do odpowiednich słuŜb, natomiast obecnie Rada dyskutuje o 
dzierŜawie i uŜywanie słowa „kolesiostwo”  
w stosunku do podmiotu, za który odpowiedzialny jest Powiat, to jest „głęboka 
przesada”. Powiedział, Ŝe na początku roku stoczono „batalię” dotyczącą 
poradni specjalistycznych, poniewaŜ w ubiegłym roku, Spółka poniosła straty 
przyjmując pacjentów w godzinach, kiedy powinny to robić poradnie 
specjalistyczne, dlatego jest konflikt między Spółką a tymi podmiotami. 
Wicestarosta poinformował, Ŝe 28 kwietnia będzie dokumentacja na budowę 
bloku operacyjnego i będzie wiadomo, o jaki kredyt będzie ubiegała się Spółka 
na budowę tego bloku i sterylizatorni. Nie wiadomo na ile lat zostanie 
rozłoŜona spłata kredytu, czy na 30, czy moŜe na 40 lat i dlatego potrzebna 
jest dzierŜawa, Ŝeby uzyskać kredyt.  
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, Ŝe nigdy w swoich wypowiedziach nie 
powiedział nic przeciwko Spółce. Nie powiedział równieŜ nigdy, ze szpital 
ostródzki, to szpital „wasz”, a morąski – „nasz”. Obydwa szpitale są 
mieszkańców naszego powiatu, poniewaŜ są to szpitale uzupełniające się. 
„Powiedziałem, Ŝe jest to złe gospodarowaniem majątkiem powiatu.” 
 
Radny Bogusław Soliszko powiedział, Ŝe naleŜy szanować pacjentów, bo są 
to nasi mieszkańcy. „Dobry zarządca dba o dobro powiatu”. Zdaniem radnego, 
jeśli mamy powaŜnie podejść do budowy bloku, to powinniśmy sprzedać 
budynek przychodni, albo dobrze ją wydzierŜawić. 
 
Przewodniczący powitał przybyłych na sesję: Prezes Mirosławę Bilińską, 
Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Jerzego Kruszewskiego i Zastępcę 
Dyrektora ds. Technicznych Romana Kobierowskiego. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe Rada powinna skoncentrować się na 
treści uchwały, którą ma podjąć. Powiedział, Ŝe jeśli w umowie dzierŜawy jest 
zapis dotyczący miesięcznego wypowiedzenia, to nie ma znaczenia na ile lat 
zostanie wydzierŜawiony budynek przychodni. Sprawy wysokości, waloryzacji 
czynszu, okresu moŜliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy zawarte 
są w umowie, która jest podpisywana i kontrolowana przez Zarząd. Kwestia 
dotycząca ochrony środowiska dotycząca zainstalowania nadajnika jest 
równieŜ uregulowana pewnymi przepisami  
i, zdaniem radnego, radni nie powinni o tym dyskutować na sesji, ale na 
posiedzeniach komisji powinny być te sprawy omówione i przedyskutowane. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, Ŝe o środki na dofinansowanie 
budowy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni będą składane wnioski 
do Europejskiego Funduszy Strukturalnego i Funduszu Norweskiego, ale 
potrzebne są środki na udział własny. 
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Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz powiedziała, Ŝe kaŜdemu radnemu 
wolno zabrać głos na sesji. Poprosiła równieŜ przedstawicieli Spółki o 
uzasadnienie wniosku o wyraŜenie zgody na 40 lat dzierŜawy budynku 
przychodni. 
 
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych PZOZ Jerzy Kruszewski stwierdził, Ŝe 
radni powinni ponosić odpowiedzialność za to co mówią, poniewaŜ rozlicza się 
wszystkich, tylko nie polityków. Poinformował, Ŝe Spółka chce zdobyć środki 
na udział własny, aby móc złoŜyć wniosek o dofinansowanie budowy bloku 
operacyjnego i sterylizatorni. Bank nie udzieli kredytu, jeśli inwestycja nie 
będzie stała na gruncie  
w dyspozycji Spółki na przynajmniej 40 lat. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, Ŝe dyskusje na posiedzeniu komisji 
były niemoŜliwe, ze względu na zbyt niską frekwencję. Powiedział równieŜ, Ŝe 
w ubiegłym roku Rada przekazała 700 000 zł na utrzymanie płynności 
finansowej Spółki  
i, zdaniem radnego, naleŜałoby się „małe dziękuję”. 
 
Radny Edmund Banasiak stwierdził, Ŝe jest zdziwiony  wypowiedziami 
niektórych radnych. Powiedział, ze na poszczególnych komisjach temat był 
analizowany i radny jest przekonany o potrzebie podjęcia tej uchwały. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, Ŝe ma wątpliwości co do 
zarządzania budynkiem przychodni, ale nie powiedział, Ŝe nie zgadza się z 
uchwałą. 
 
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych PZOZ Roman Kobierowski powiedział, 
Ŝe te wszystkie koszty wynikają ze specyfiki budynku. Aby opomiarowac pobór 
wody naleŜałoby w kaŜdym pomieszczeniu załoŜyć pomierniki wody. W 
umowach zastrzeŜone jest, Ŝe jeśli będzie wzrost mediów, to równieŜ będzie 
wzrost opłat od podmiotów dzierŜawiących pomieszczenia od Spółki. 
 
Prezes Spółki Mirosława Bilińska powiedziała, Ŝe zabezpieczeniem kredytu 
będzie inwestycja i dlatego bank wymaga 40-letniej dzierŜawy, aby było 
zapewnienie prowadzenia działalności. Powiedziała, Ŝe Spółka jest w stanie, 
bez uszczerbku dla pacjentów i swojej działalności, spłacać miesięcznie 30 
000 zł kredytu z odsetkami. 
Poprzez dzierŜawę budynku przychodni Spółka będzie miała moŜliwość 
powiększenia swojego dochodu. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk powiedziała, Ŝe na zabezpieczenie 
kredytu nieruchomościami potrzebna byłaby zgoda właściciela. Jeśli chodzi o 
dzierŜawę, to banki zabezpieczają się, jeŜeli działalność prowadzona jest nie 
na swoim mieniu, tym, Ŝe umowa dzierŜawy powinna obejmować przynajmniej 
okres kredytowania. 
 
Dyrektor Sanepidu Zdzisław Sokołowski wyjaśnił, Ŝe ochroną radiologiczną 
zajmuje się Wojewódzka Stacja Sanitarna. Strefa ochronna przy takiej 
inwestycji jest niewielka. 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 16 radnych. 
Uchwała Nr XLIX/293/2006 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy, została podjęta 
14 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 13 
do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad byłainformacja o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie art.12a ust. 3 ustawy z dnia 14 
marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Rada Powiatu przynajmniej 
raz na rok rozpatruje informację właściwego inspektora sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie Zdzisław 
Sokołowski przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik Nr 14 do 
protokołu. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, czy wyniki badań w kierunku 
zanieczyszczenia powietrza prowadzone na budynku przychodni oraz w 
przedszkolu Nr 1 są porównywalne i czy moŜna je zobaczyć na stronie 
internetowej. Zapytał teŜ, czy 15 prób lodów do badań w kierunku salmonelli, 
to jest duŜa ilość, czy mała. Radny zapytał równieŜ, czy jest przepis, który 
nakazuje Sanepidowi zamknąć dworzec PKP, jeśli nie posiada on szaletu.  
 
Dyrektor Zdzisław Sokołowski odpowiedział, Ŝe wyniki badań publikowane są 
na stronie internetowej Sanepidu. Ilość prób w kierunku salmonelli zaleŜy od 
wielkości zakaŜenia. Na temat szaletu na dworcu PKP, Dyrektor odpowiedział, 
Ŝe nie ma przepisu prawnego, który nakazywałby zamknąć dworzec, który nie 
posiada szaletu. Poszukiwany jest dzierŜawca, który przejmie tę działalność.  
 
 
 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Ostródzie było dziewiątym punktem porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe jakkolwiek ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, nie nakłada obowiązku składania informacja, to taka 
informacja przygotowywana jest co roku. 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Ryszard Dzikowicki przedstawił 
sprawozdanie, które stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie Starosty 
Ostródzkiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i z 
realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
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Przewodniczący przypomniał radnym o złoŜeniu do dnia 30 kwietnia 
oświadczeń  
o stanie majątkowym wraz z PIT-em za 2005 rok. Powiedział, Ŝe do chwili 
obecnej oświadczeń majątkowych nie złoŜyło jeszcze 7 radnych. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe do Rady wpłynęły, i są do wglądu w Biurze 
Rady, następujące pisma: 

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Ostródzie zwróciło się z prośbą o przekazanie obiektu obecnej 
siedziby Starostwa Powiatowego z chwilą przeniesienia urzędu do 
budynku po byłych koszarach, 

2) Rada Sołecka i mieszkańcy Zwierzewa, Lubajn i Nowego Siedliska 
zwrócili się z prośbą do Starosty o pomoc w rozwiązaniu problemu 
fatalnego stanu nawierzchni drogi łączącej Lubajny ze Zwierzewem 
oraz odcinka drogi z Lubajn do drogi Ostróda – Olsztyn, 

3) Rada Sołecka i mieszkańcy Ostrowina złoŜyli petycję dotyczącą 
kompleksowego remontu drogi powiatowej od trasy E-7 do 
miejscowości Ostrowin, 

4) pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Olsztynie dotyczące zaliczenia do kategorii dróg powiatowych i 
gminnych oraz pozbawienia kategorii odcinka drogi krajowej Nr 7 w 
Miłomłynie, pozostałego po wybudowaniu obwodnicy, 

5) Ŝyczenia świąteczne. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn zwrócił się  z wnioskiem o zajęcie się przez 
Zarząd Dróg Powiatowych oraz Komendę Powiatową Policji sprawą 
przewoŜenia przez firmę włoską kruszywa drogami powiatowymi w Gminie 
Dąbrówno. Radny stwierdził, Ŝe przez to obciąŜenie dróg zostały zniszczone 
dwa mosty: na drodze z Dąbrówna do Wądzyna oraz w miejscowości Samin - 
przepust. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął XLIX 
Sesję Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
  
 
 
 

 
 


