
PROTOKÓŁ  Nr XLVI/2006  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie  

w dniu 12 stycznia 2006r. 
 
 

Obrady rozpocz�to o godz. 13.15, zako�czono o godz. 14.15. 
Podj�to uchwały Nr XLVI/272/2006 i Nr XLVI/273/2006r. 
 
 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XLVI Sesj� Rady Powiatu w Ostródzie 
II kadencji, zwołan� w trybie art. 15, ust. 7 ustawy o samorz�dzie powiatowym, 
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. 
 
Przewodnicz�cy przedstawił wniosek Zarz�du Powiatu o zwołanie sesji, który 
stanowi zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk wyja�nił, �e potrzeba zwołania sesji w trybie pilnym 
wynika z konieczno�ci zmiany bud�etu oraz Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Ostródzkiego, w zwi�zku z weryfikacj� wniosków zło�onych w maju 2005r. do 
ZPORR o dofinansowanie trzech inwestycji drogowych: przebudowa drogi 
Smykówko - Klonowo, przebudowa drogi Sambród – Mor�g, przebudowa Al. Wojska 
Polskiego w Mor�gu. 
 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicz�cy powołał radnego Janusza Lipskiego. 
 
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 Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Ostródzkiego. 
4. Sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie miedzy sesjami i z 

realizacji uchwał Rady. 
5. 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 22 radnych. 
Protokół z XLV Sesji Rady Powiatu został przyj�ty przez Rad� jednogło�nie. 
 
 
 Drugim punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie zmian  
w bud�ecie powiatu na 2006 rok. 
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Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk wyja�niła, �e zmiany w bud�ecie na 2006 rok 
podyktowane s� konieczno�ci� zmiany Programu Rozwoju Lokalnego. Na dzie� 
składania wniosków o dofinansowanie trzech inwestycji drogowych, koszt zakupu 
komputerów dla in�yniera projektu, był kosztem kwalifikowanym. Na dzie� dzisiejszy 
okazało si�, �e nie s� to koszty kwalifikowane i dofinansowania z funduszy unijnych 
w kwocie 15 301 zł nie b�dzie. Zarz�d proponuje wycofa� si� z ubiegania si� o �rodki 
na zakup komputerów i, wobec powy�szego, nast�pi korekta tych inwestycji o 18 000 
zł, tj. po 6 000 zł na ka�d� inwestycj�. 
Dodatkowo wprowadzono do zał�cznika inwestycyjnego nowe zadanie „Platforma 
112 – równo�� szans obywateli UE w dost�pie do ratownictwa” w  wysoko�ci 50 743 
zł, udział własny wynosi 12 686 zł i zrealizowany zostanie w roku 2007. Zadanie to 
jest realizowane przez Wojewódzka Komend� Stra�y Po�arnej. Nast�pn� zmian� w 
inwestycjach jest kwota 1 190 zł, stanowi�ca podatek VAT do faktury in�yniera 
projektu przy zako�czonej inwestycji „Budowa mostu nad rzek� Drw�c� w 
Ostródzie”.  Proponuje si� równie� nast�puj�ce przesuni�cia pomi�dzy rozdziałami i 
paragrafami: Starostwo – 118 200 zł, O�wiata – 18 016 zł, korekta paragrafów 
dotycz�cych „Szkoły marze�” – licea profilowane – 54 939 zł, technika – 227 967 zł, 
szkoły specjalne – 2 340 zł, CKU – 64 180 zł. 
 
Radny Jan �lebioda poinformował, �e Komisja Bud�etu i Gospodarki, która odbyła 
swoje posiedzenie przed sesj�, pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje 
zmian w bud�ecie na 2006 rok. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XLVI/272/2006 w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2006 rok została 
podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie zmiany 
Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostródzkiego. 
 
Skarbnik Powiatu wyja�niła, �e zmiany w Programie Rozwoju Lokalnego dotycz� 
harmonogramu wydatków w poszczególnych latach. W zwi�zku z przesuni�ciem 
terminu realizacji trzech inwestycji drogowych, nale�y zmieni� trzy fisze dotycz�ce 
tych inwestycji oraz zał�cznik „Planowane inwestycje w latach 2004-2006”. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XLVI/273/2006 w sprawie zmiany programu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Ostródzkiego, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 4 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy ogłosił 10 –minutow� przerw� w obradach. 
 



 3 

 Po przerwie poinformował, �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 5 do protokołu. 
Pyta� do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 
 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski i 
o�wiadczenia radnych. 
 
Radny Stanisław Dzwolak stwierdził, �e odpowiedzi na zapytania radnych powinny 
by� merytoryczne, a nie krótkie i lakoniczne. 
 
Radna Krystyna Ł�tkowska-Tyszkiewicz prosiła Starost� o przedstawienie informacji 
na temat kontraktów, które zawarła PZOZ w Ostródzie S.A. na rok 2006. 
Powiedziała, �e chodzi przede wszystkim o poradnie specjalistyczne: chirurgiczn�, 
ortopedyczn� i laryngologiczn�. Zapytała równie�, czy podpisany jest kontrakt na 
pogotowie. Zdaniem radnej, na sesji powinien by� obecny przewodnicz�cy Rady 
Nadzorczej Spółki i przedstawi� tak� informacj�. 
 
Radny Stanisław Dzwolak stwierdził, �e na stronach internetowych jest informacja o 
funkcjonowaniu poradni ortopedycznej nie tylko przy ul. Drw�ckiej, ale równie� przy 
ul. Mickiewicza w Ostródzie. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk odpowiedział, �e na dzie� dzisiejszy na pogotowie 
Spółka PZOZ nie podpisała kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Negocjacje 
prowadzone były w pi�tek i sobot�, jednak warunki przedstawione przez Fundusz 
były nie do przyj�cia. Negocjacje zako�czyły si� ustaleniem, �e Fundusz ogłosi 
konkurs na te usługi od miesi�ca lutego. W miesi�cu styczniu, mimo braku kontraktu, 
pogotowie pracuje, a pieni�dze b�d� przekazane przez szpital w Mor�gu. Je�li 
chodzi o poradnie, to zostały zgłoszone ró�ne oferty, nie tylko przez Spółk�. 
Kontrakty zostały zawarte z tymi podmiotami, które podały ni�sze ceny. Jednak 
niektóre lokalizacje zgłaszane w ofertach, nie spełniaj� wymogów. W wyniku 
negocjacji, kontrakty na poradnie specjalistyczne otrzyma równie� Spółka, która z 
my�l� o pacjentach, mimo braku kontraktu w styczniu, zabezpiecza �wiadczenie 
usług w tym zakresie.  
 
Wicestarosta Bogusław Fijas powiedział, �e wła�nie brak spełnionych wymogów 
lokalizacji poradni, był przyczyn� rozszerzenia przez NFZ kontraktów poradni 
specjalistycznych na rok bie��cy. Poinformował, �e do Starostwa wpłyn�ło podanie  
o wydanie pozwolenia na przebudow� lokalu przy ul. Mickiewicza, gdzie b�dzie 
mie�ciła si� poradnia ortopedyczna. 
 
Radna Krystyna Ł�tkowska –Tyszkiewicz powiedziała, �e jest zdziwiona tym 
zabieganiem Spółki o kontrakty na poradnie specjalistyczne, bo przecie� niecałe trzy 
lata temu Spółka zrzekła si� �wiadczenia tych usług. Zdaniem radnej, został 
wprowadzony zam�t, a najbardziej cierpi na tym pacjent. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas stwierdził, �e Spółka przejmuje tylko poradnie tzw. 
jednoimienne, a tych jest trzy. Powiedział, �e o szczegółach radni b�d� mogli 
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dowiedzie� si� i porozmawia� na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, które 
odb�dzie si� 27 stycznia br. 
 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski poinformował, �e jutro w Gazecie Ostródzkiej uka�� si� 
informacje na temat pracy poradni w przychodni. 
 
Radna Krystyna Ł�tkowska – Tyszkiewicz stwierdziła, �e w przychodni powinna by� 
podana dokładna informacja na temat lokalizacji i godzin pracy poradni, nie tylko 
prowadzonych przez Spółk�. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, �e przy takim zamieszaniu na przełomie 
roku, nale�y kogo� zobowi�za� do udzielenia takiej informacji. 
 
Radny Bogusław Soliszko poinformował, �e zgodnie z wytycznym Izby Lekarskiej, 
lekarz nie ma prawa sam si� ogłasza�, natomiast Starostwo ma obowi�zek 
poinformowa� o tym pacjentów, gdzie  znajduj� si� poradnie. 
 
Starosta powiedział, �e zwróci si� do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacj� 
na temat aktualnie pracuj�cych poradni w naszym powiecie i, po uzyskaniu, poda j� 
do publicznej wiadomo�ci. 
 
Radny Jan �lebioda, jako dyrektor Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych, 
podzi�kował Powiatowej Stra�y Po�arnej za pomoc w usuwaniu nawisów �nie�nych 
przy ul. Czarnieckiego w Ostródzie. 
 
 Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł XLVI Sesj� 
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara W�glarz  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


