
PROTOKÓŁ  Nr XLV/2005  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 28 grudnia 2005r. 
 
 

Obrady rozpocz�to o godz. 10.15, zako�czono o godz. 12.20. 
Podj�to uchwały od Nr XLV/268/2005 do Nr XLV/271/2005. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XLV 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. 
 
W sesji uczestniczyli: 

- Prezes PZOZ w Ostródzie S.A. Mirosława Bili�ska, 
- Przeło�ona piel�gniarek Małgorzata Granc – Rypina, 
- Zast�pca dyrektora ds. Medycznych PZOZ Jerzy Kruszewski, 
- Prezes Zwi�zku Nauczycielstwa Polskiego Andrzej Dziejowski, 
- przedstawiciele mediów. 
 

Na sekretarza obrad Przewodnicz�cy powołał radnego Alojzego Kurowskiego. 
 
Porz�dek obrad brzmiał nast�puj�co: 

1. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Ustalenie regulaminu okre�laj�cego wysoko�� oraz warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysług� lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a tak�e 
wysoko�ci, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, w tym 
podj�cie uchwały. 

3. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
4. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasaj�cych  

z upływem roku bud�etowego 2005. 
5. Uchwalenie bud�etu powiatu na 2006 rok, w tym podj�cie uchwały. 
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. 
 
 
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 XLIV Sesji Rady Powiatu. 
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 Drugim punktem porz�dku obrad było ustalenie regulaminu okre�laj�cego 
wysoko�� oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysług� lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a tak�e wysoko�ci, zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego, w tym podj�cie uchwały. 
 
Przewodnicz�cy poinformował, �e projekt uchwały został uzgodniony ze wszystkimi 
zwi�zkami zawodowymi. 
Protokół uzgodnie� stanowi zał�cznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zło�ył wniosek o nieodczytywanie podstaw prawnych  
w podejmowanych na tej sesji uchwałach. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za wnioskiem radnego Stanisława 
Siwkowskiego. 
 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XLV/268/2005 w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj�cego wysoko�� 
oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysług� lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a 
tak�e wysoko�ci, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, została 
podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie zmian  
w bud�ecie powiatu na 2006 rok. 
 
Radny Jan �lebioda, Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Gospodarki, poinformował, 
�e w dniu wczorajszym odbyło si� posiedzenie Komisji po�wi�cone projektowi 
bud�etu na 2006 rok oraz zmianom w bud�ecie na 2005 rok. Komisja pozytywnie 
jednogło�nie zaopiniowała propozycje zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
Projekt bud�etu na 2006 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 7 głosach „za”  
i 2 głosach „wstrzymuj�cych si�”. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XLV/269/2005 w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok, została 
podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 5 do protokołu. 
 
 

Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasaj�cych  
z upływem roku  bud�etowego 2005, było czwartym punktem porz�dku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk przedstawiła wykaz wydatków niewygasaj�cych 
z upływem roku bud�etowego 2005: 

1) remont dachu w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Ostródzie – 
135 583 zł, 

2) program EDUKACJA w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w 
Miłakowie – 202 928 zł, 

3) program EDUKACJA w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w 
Szymanowie – 79 012 zł, 

4) program EDUKACJA w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w 
Ostródzie – 361 304 zł, 

5) konkurs na dotacje dla szkół zawodowych w ramach programu PHARE 2003 – 
61 725 zł, 

6) program przeciwdziałania alkoholizmowi – 5 313 zł, 
7) program SOKRATES – 8 157 zł. 

 
Radny Edmund Banasiak podzi�kował Staro�cie, Wicestaro�cie i Pani Skarbnik 
Powiatu za nale�yte i staranne przygotowanie materiałów dotycz�cych projektu 
bud�etu. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, �e ostateczny termin dokonania w/w powy�szych 
wydatków powinno si� okre�li� do 31 maja, skoro termin realizacji niektórych zada� 
jest do 31 maja 2006r. 
 
Skarbnik wyja�niła, �e terminy realizacji niektórych zada� otrzymała dopiero w dniu 
dzisiejszym, a projekt uchwały  przygotowywany był wcze�niej. 
 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XLV/270/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasaj�cych  
z upływem roku bud�etowego 2005, została podj�ta przy 20 głosach „za”, 1 głosie 
„wstrzymuj�cym si�” i stanowi zał�cznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 
 Pi�tym punktem porz�dku obrad było uchwalenie bud�etu powiatu na 2006 
rok, w tym podj�cie uchwały. 
 
Przewodnicz�cy poprosił Starost� Aleksandra Gawryluka o zabranie głosu  
i przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały bud�etowej. 
Wyst�pienie Starosty stanowi zał�cznik Nr 7 do protokołu. 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy odczytał uchwał� Składu Orzekaj�cego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie opinii dotycz�cej projektu bud�etu powiatu na 
2006 rok. 
Uchwała Nr 862/2005 Składu Orzekaj�cego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2005r. stanowi zał�cznik Nr 8 do protokołu. 
 
Opini� Komisji Bud�etu i Gospodarki przedstawił Przewodnicz�cy i stanowi ona 
zał�cznik Nr 9 do protokołu. 
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Po przedstawieniu opinii Przewodnicz�cy otworzył dyskusj�  na temat projektu 
bud�etu. 
 
Radny Edmund Banasiak stwierdził, �e nale�y si� „mocno zastanowi�” nad 
zaci�ganiem dalszych kredytów ze wzgl�du na wzrost zadłu�enia. Zadłu�enie 
powiatu wynosi 29%, a �rednia zadłu�enia województwa wynosi 22%. Powiedział, �e 
podejmowanie takich uchwał jak np. por�czenie dla szpitala w Mor�gu powoduje 
dalszy wzrost zadłu�enia.  Prosił równie� o poczynienie kroków w kierunku remontu 
w 2006 roku drogi w Ostrowinie, poniewa�, wg niego, s� du�e szanse na otrzymanie 
na ten �rodków z bud�etu pa�stwa. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, �e te ci�głe wracanie do por�czenia dla 
szpitala w Mor�gu staje si� ju� brzydkie.  „Ten kredyt w bud�ecie powiatu stanowi 
270 000 zł w 2006 roku i to wtedy, gdy spółka nie b�dzie spłacała kredytu. Je�li 
b�dzie spłacała, to tylko minimalnie wzro�nie wska�nik zadłu�enia powiatu.”  Radny 
stwierdził, �e nie zwraca si� uwagi na inne dziedziny i wydatki, tylko cały czas wraca 
si� do por�czenia. Powiedział, �e  nale�y zwróci� uwag� i gł�boko przeanalizowa� 
wzrost wynagrodze� i pochodnych, poniewa� wykonanie wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne w roku 2004r. opiewało na kwot� 34 mln, plan na 2005r. 
– 35 mln, wykonanie w 2005r. planuje si� 37 mln, a plan na 2006r., to kwota 39 535 
486 zł. 
 
Radny Edmund Banasiak stwierdził, ze nie kwestionuje por�czenia kredytu szpitalowi 
w Mor�gu, tylko ostrzega przed dalszym zaci�ganiem kredytów. 
 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk powiedziała, �e uwaga radnego Andrzeja 
Niewiadomskiego, dotycz�ca wzrostu płac,  jest słuszna. Poinformowała, �e Zarz�d 
zlecił ju� szczegółow� analiz� tego tematu. Radni otrzymaj� informacj� dotycz�c� 
analizy wynagrodze� i pochodnych na przestrzeni kilku lat.  Skarbnik stwierdziła, �e 
wynagrodzenia w jednostkach o�wiatowych stanowi� ok. 80% ogólnej kwoty 
bud�etu, dlatego te� wzrost wynagrodze� dotyczy głównie tych jednostek. Jednak 
powodów wzrostu wynagrodze� jest kilka, np. nieplanowane odprawy emerytalne, 
nagrody jubileuszowe, wykazywanie w planach osób zatrudnionych na prace 
publiczne czy interwencyjne. Wzrost wynagrodze� ustawowych w 2005r. wynosił 3%, 
a w 2006r. 1,5%. 
 
Radny Bogusław Soliszko prosił o policzenie, jaki procent wynosi ta ewentualna 
strata z tytułu spłaty kredytu zaci�gni�tego przez spółk� szpitalna w Mor�gu. 
 
Skarbnik odpowiedziała, �e pogarsza wska�nik obsługi długu o 0,36%. 
 
Naczelnik Wydziału O�wiaty Bo�ena Janowicz poinformowała, �e wzrost 
wynagrodze� w placówkach o�wiatowych wynika przede wszystkim z przepisów 
zawartych w Karcie Nauczyciela. 
 
Radny Stanisław Siwkowski apelował, aby �rodki  przeznaczone  na inwestycje 
drogowe w 2006 roku, w wypadku nie zakwalifikowania si� wniosków, były 
przeznaczone na remonty dróg. Zdaniem radnego, �rodki te powinny by� podzielone 
proporcjonalnie, w zale�no�ci od potrzeb ka�dej gminy. 
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Innych uwag do projektu bud�etu nie zgłoszono. 
 
Radny Cezary Pec zwrócił uwag�, �e deficyt na koniec roku 2005 wynosi 5 868 263 
zł, a na 2006 rok wypracowano deficyt w wysoko�ci 1 707 671 zł. Radny stwierdził, 
�e bud�et z takim deficytem trudno było skonstruowa�. Powiedział, �e nie jest dobry 
bud�et, ale najlepszy, jaki mo�na było skonstruowa�. 
 
Przed głosowaniem autopoprawek Zarz�du do projektu bud�etu, Przewodnicz�cy 
ogłosił przerw� w obradach. 
 
Po przerwie Przewodnicz�cy wznowił obrady i zarz�dził głosowanie w sprawie 
nast�puj�cych autoporawek Zarz�du do projektu bud�etu na 2006 rok: 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
1) zwi�kszenie planu dochodów dotycz�ce niewykorzystanych �rodków w 2005 roku 
na stypendia dla studentów i uczniów – 336 952 zł. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� poprawk�. 
 
2) zmniejszenie dochodów w zwi�zku ze zmniejszeniem dotacji celowej z PFRON na 
zadanie EDUKACJA – 1 685 599 zł. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za poprawk�. 
 
3) zwi�kszenie wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego z tytułu 
niewykorzystanych �rodków w 2005 roku – 86 500 zł. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za poprawk�. 
 
4) zwiekszenie wydatków w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w 
Szymanowie z tytułu wzrostu kosztów inwestycji dotycz�cej termomodernizacji –  
19 180 zł. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za poprawk�. 
 
5) zwi�kszenie wydatków dotycz�ce niewykorzystanych �rodków w 2005 roku na 
stypendia dla studentów i uczniów – 337 552 zł. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za poprawk�. 
 
6) zwi�kszenie wydatków w Starostwie na składk� PFRON i udział �rodków własnych 
na zadanie Wrota Warmii i Mazur – 135 133 zł. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za poprawk�. 
 
7) zwi�kszenie wydatków na sfinansowanie budowy Komendy Stra�y Po�arnej –  
28 092 zł. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za poprawk�. 
 
8) zwi�kszenie wydatków z tytułu por�czenia – 70 082 zł. 
Rada 18 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymuj�cymi si�” opowiedziała si� za 
poprawk�. 
 
9) zwi�kszenie wydatków na zadanie zlecane organizacjom pozarz�dowym –  
5 000 zł. 
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Rada jednogło�nie opowiedziała si� za poprawk�. 
 
10) zmniejszenie wydatków w zwi�zku z wycofaniem programu EDUKACJA  
z bud�etu na 2006 rok – 1 793 186 zł. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za poprawk�. 
 
11) zmniejszenie wydatków w Zespole Szkół w Saminie z tytułu pomyłki w kalkulacji 
wynagrodze� – 112 000 zł. 
Rada przy 19 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymuj�cym si�” opowiedziała si� za 
poprawk�. 
 
12) zmniejszenie rezerwy ogólnej – 125 000 zł. 
Rada przy 19 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymuj�cym si�” opowiedziała si� za 
poprawk�. 
 
13) zwi�kszenie maksymalnej kwoty po�yczek, por�cze� oraz gwarancji udzielanych 
przez Zarz�d w roku 2006 – 2 500 000 zł. 
Rada 19 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” opowiedziała si� za poprawk�. 
 
 
Radny Bogusław Soliszko stwierdził, �e b�dzie głosował za uchwaleniem tego 
bud�etu, maj�c nadziej�, �e poparte zostan� wnioski o dostosowanie bud�etu 
równie� do strony północnej powiatu, tj. rejonu Mor�ga. 
 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XLV/271/2005 w sprawie bud�etu powiatu na rok 2006, została podj�ta 
przy 19 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymuj�cym si�” i stanowi zał�cznik Nr 8 do 
protokołu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk podzi�kował Radzie za uchwalenie bud�etu.  
 
  
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du 
w okresie mi�dzy sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du od 29 listopada do 28 grudnia 2005r. stanowi 
zał�cznik Nr 9 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski prosił o wyja�nienie tematu dotycz�cego umorzenia 
Spółce PZOZ w Ostródzie zaległo�ci z tytułu dzier�awy. 
 
Starosta odpowiedział, �e Zarz�d umorzył kwot� główn� zaległo�ci oraz odsetki. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, �e ta kwota, to był zwrot VAT-u z 
poprzedniego okresu. Przed rokiem poruszany był na posiedzeniu komisji temat 
całkowitego zaniechania pobierania czynszu od Spółki. W rezultacie podj�to decyzj� 
o umorzeniu zaległo�ci głównej i płaceniu przez Spółk� 600 zł, jako zwrot VAT-u. 
Zdaniem radnego, Rada powinna podj�� decyzj� o nie pobieraniu czynszu od Spółki. 
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Skarbnik Bo�ena Szewczyk wyja�niła, �e w ubiegłym roku Spółka ubiegała si� o 
umorzenie zaległo�ci czynszowych za poprzedni okres, kiedy czynsz wynosił 11 000 
zł miesi�cznie. Zarz�d umorzył kwot� główn� + odsetki. VAT-u nie umorzył, 
poniewa� Powiat ma obowi�zek odprowadzi� ten VAT. Czynsz dzier�awny został 
ustalony w wysoko�ci 600 zł miesi�cznie + VAT, tj. 732 zł brutto. Nie jest to zwrot 
VAT-u, poniewa� Spółka zwróciła ten zaległy VAT. Na dzie� dzisiejszy, w dniu 
wczorajszym, Zarz�d umorzył kwot� główn� zaległo�ci + odsetki, tj. około 11 000 zł. 
 
Radny Edmund Banasiak przypomniał Przewodnicz�cemu o podpisaniu wniosku w 
sprawie zniesienia akcyzy na biopaliwa. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, co to jest za budynek, który chcemy naby�  
w Ostródzie przy ul. Garnizonowej. 
 
Starosta odpowiedział, �e jest to budynek biurowy PKS-u. Skarb Pa�stwa przejmuje 
t� nieruchomo�� w zwi�zku z zadłu�eniem PKS-u. Powiat wyst�puje o komunalizacj� 
tej nieruchomo�ci. 
 
Wi�cej pyta� nie zgłoszono. 
 
 
 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i o�wiadczenia radnych. 
 
Przewodnicz�cy poinformował, �e wpłyn�ło do Rady Powiatu du�o kart �wi�tecznych 
z �yczeniami dla radnych, które s� do wgl�du w Biurze Rady. 
Przedstawił pismo z Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, która skierowała do Rady 
Powiatu skarg� Pana Karola Kikoły na działalno�� pracowników Starostwa. 
Przewodnicz�cy przedstawił równie� pismo Marka Mazana w sprawie remontu drogi 
Pl�kity – Kanty. 
 
Zast�pca dyrektora ds. Medycznych PZOZ w Ostródzie S.A. Jerzy Kruszewski w 
imieniu Prezesa i wszystkich pracowników ZOZ-u, podzi�kował radnym za 
współprac� w 2005 roku i wyraził nadziej� na dalsz� dobr� współprac�. 
 
Prezes PZOZ w Ostródzie S.A. Mirosława Bili�ska przedstawiła wynik finansowy 
Spółki za 11 miesi�cy 2005 roku: 

- przychody Spółki – 15 987 009,60 zł, 
- koszty – 15 992 059,55 zł, 
- strata gospodarcza – 5 049 zł, 
- zysk 305 681,52 zł, 
- odsetki bud�etowe – 23 027 zł, 
- odsetki niezapłacone – 4 657 zł, 
- ZUS za listopad – 88 958 zł, 
- szczepionki – 1 170 zł, 
- PFRON – 166 913,30 zł. 

Poinformowała, �e Spółka jest po negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
Z nadlimitów, które Spółka wypracowała na kwot� 1,1 mln zł NFZ przekazał 500 000 
zł. Jest to kwota, która pozwoli zako�czy� rok wynikiem dodatnim w wysoko�ci 500 
000 zł. 
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Nast�pnie Przewodnicz�cy oraz Starosta zło�yli wszystkim �yczenia noworoczne  
i zaprosili po zako�czeniu sesji  na lampk� szampana. 
 
 
Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł obrady XLV Sesji 
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara W�glarz 
 
 


