
PROTOKÓŁ  Nr XLVIII/2006  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 16 marca 2006r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.15, zakończono o godz. 13.15. 
Podjęto uchwały od Nr XLVIII/281/2006 do Nr XLVIII/287/2006. 
 
 W sesji uczestniczyło 19 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył XLVIII 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: 

- Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy Policji Pan Marian Modrzewski, 
- Komendant Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej Pan Ryszard Harasim, 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie PanTomasz Podsiadło. 

 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Andrzeja Niewiadomskiego. 
 
Następnie przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad  
o nowy punkt Nr 8 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Uwag do wniosku nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt 
Nr 8. 
 
Wobec powyŜszego porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 2005 

roku. 
3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Ostródzie w 2005 roku. 
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2005 

roku. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce 

samorządu terytorialnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania 
rodziców dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych z opłaty za posiłki w stołówkach tych ośrodków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Ostródzkiego oraz uzgodnienia w tych jednostkach wartości jednego punktu  
w złotych. 

12. Sprawozdania z działalności komisji stałych w 2005 roku. 
13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Protokół z XLVII Sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Ostródzie w 2005 roku. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990r. o policji, Komendant Policji składa roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności, a takŜe informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
Staroście i Radzie Powiatu. 
Sprawozdanie przedstawił Zastępca Komendanta Pan Marian Modrzewski i stanowi 
ono załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Komendant poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym powołany został nowy komendant 
Komisariatu w Morągu Pan Przemysław Kobrzak. 
Powiedział równieŜ, Ŝe Komenda została wysoko oceniona (5 –te miejsce)  
w rankingu komend w województwie. 
 
Radny Cezary Pec, w imieniu radnych i swoim, złoŜył gratulacje za osiągnięcie przez 
Komendę Policji wysokiego miejsca w rankingu oraz podziękował  za dobrą i 
efektywną pracę. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, czy młodzi ludzie wstępujący do Policji są  
w stanie zastąpić doświadczonych policjantów, którzy odchodzą. 
 
Komendant odpowiedział, Ŝe coraz więcej składanych jest raportów o zwolnienie ze 
słuŜby, przede wszystkim w Komisariacie w Morągu. Ostatnio z Morąga odeszło  
7 policjantów, w Ostródzie – 5 i są dalsze raporty o zwolnienie. Potrzeba ludzi z 
doświadczeniem, Ŝeby zastąpili tych, którzy odeszli. śeby być dobrym policjantem, 
trzeba popracować ok. 10 lat. Poinformował, Ŝe większe sprawy dochodzeniowo-
śledcze i sprawy dotyczące korupcji zostały z Morąga przejęte przez Komendę w 
Ostródzie. Komendant wyraził nadzieję, Ŝe sytuacja w Morągu poprawi się, po 
objęciu stanowiska przez nowego komendanta. 
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 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ostródzie w 2005 roku. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia  
24 sierpnia 1991r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej, Rada Powiatu przynajmniej raz  
w roku rozpatruje informację Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej 
o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. 
Sprawozdanie przedstawił Komendant Pan Ryszard Harasim i stanowi ono załącznik 
Nr 4 do protokołu. 
 
Radny Jan Ślebioda powiedział, Ŝe Miejska Administracja Budynków Komunalnych, 
której jest dyrektorem, zawsze mogła liczyć na pomoc StraŜy przy usuwaniu skutków 
tegorocznej zimy.  
 
Radna Irena Jara podziękowała Komendantowi Policji oraz Komendantowi StraŜy 
PoŜarnej za poŜyteczną działalność podległych im jednostek. 
 
Radny Zygmunt Kuczewski zgłosił problem braku właściwego oczyszczania miejsc, 
gdzie znajdują się hydranty oraz zagroŜenia samozapaleniem się sadzy oblepionej w 
kominach. 
 
Komendant odpowiedział, Ŝe za hydranty odpowiadają burmistrzowie oraz wójtowie. 
Jeśli chodzi o sadzę, to wejście straŜaków na teren prywatny moŜliwe jest dopiero po 
zgłoszeniu zagroŜenia. Właściciele mieszkań w zasadzie wiedzą, jak często naleŜy 
czyścić przewody kominowe. 
 
Radny Mieczysław Piaścik, Komendant Gminnej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Małdytach, podziękował Komendantowi za  dobrą współpracę. 
 
Przewodniczący Jerzy Grubba złoŜył na ręce Komendanta Mariana Modrzewskiego  
i Komendanta Ryszarda Harasima podziękowania za dobrą i owocną działalność 
tych słuŜb. Podziękował równieŜ obu Starostom: Aleksandrowi Gawrylukowi 
 i Januszowi Lipskiemu oraz Komendantowi StraŜy PoŜarnej za upór i determinację 
przy budowie budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 
 
Następnie zarządził przerwę w obradach. 
 
 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i powiedział, Ŝe czwartym 
punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 2005 roku. 
Poinformował, Ŝe na podstawie art.112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  
o pomocy społecznej, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa 
Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia 
wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 
Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Pan Tomasz Podsiadło i stanowi ono załącznik 
Nr 5 do protokołu. 
 
 



 4 

 Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego było następnym 
punktem porządku obrad. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zgłosił wniosek o nieodczytywanie przez 
Przewodniczącego podstaw prawnych podejmowanych w dniu dzisiejszym uchwał. 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Rada jednomyślnie opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
 
Uwag do projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XLVIII/281/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Uchwała Nr XLVIII/282/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce 
samorządu terytorialnego, została podjęta 14 głosami „za”,  przy 3 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XLVIII/283/2006 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XLVIII/284/2006 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania 
rodziców dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych  
z opłaty za posiłki w stołówkach tych ośrodków, było dziewiątym punktem porządku 
obrad. 
 
Uwag do projektu nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XLVIII/285/2006 w sprawie zasad częściowego lub całkowitego 
zwalniania rodziców dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych z opłaty za posiłki w stołówkach tych ośrodków, została podjęta  
16 głosami „za”,  przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi 
załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XLVIII/286/2006 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, została podjęta 17 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia najniŜszego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz uzgodnienia w tych jednostkach wartości 
jednego punktu w złotych. 
Wnioski dyrektorów jednostek stanowią załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wicestarosta Bogusław Fijas zgłosił wniosek o nieodczytywanie przez 
Przewodniczącego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili glosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia 
uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XLVIII/287/2006 w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego 
oraz uzgodnienia w tych jednostkach wartości jednego punktu w złotych, została 
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podjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik 13 do 
protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były sprawozdania z działalności komisji 
stałych za 2005 rok. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie z art.17 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r.  samorządzie powiatowym, komisje podlegają Radzie Powiatu w całym 
zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania  
z działalności. 
Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; Komisji BudŜetu i 
Gospodarki; Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji; Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej Rada przyjęła i  stanowią 
one załącznik Nr 14 do protokołu 
 
 
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady, było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, czy uchwały w sprawie dzierŜawy gruntu na 
prowadzenie nauki jazdy, dotyczą jednego placu i czy nie moŜna było wynegocjować 
wyŜszego czynszu. 
Radny zapytał równieŜ, czy wysokość dodatków motywacyjnych i funkcyjnych 
przyznanych dyrektorom jest zgodna z zapisami regulaminu i z czego biorą się 
róŜnice wysokości przyznanych dodatków. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk odpowiedział, Ŝe chodzi o ten sam plac na terenie 
„białych koszar” przy ul. Czarnieckiego. Powiedział, Ŝe Zarząd proponował wyŜsze 
stawki czynszu dzierŜawnego, jednak nie zostały one przyjęte. Uznano, Ŝe naleŜy go 
wydzierŜawić, bo inaczej plac stałby pusty, a tak przynajmniej zwrócą się koszty 
monitoringu naszej części koszar. 
Na temat dodatków dla dyrektorów szkół Starosta powiedział, Ŝe były dyskusje  
z niektórymi dyrektorami, ale uchwała Rady obliguje do zastosowania do zawartych 
w niej kryteriów. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz wyjaśniła, Ŝe zgodnie z uchwałą 
Rady, Starosta przyznaje dodatek motywacyjny po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu. 
Przy dodatku funkcyjnym zostało dokładnie sprecyzowane za co jest przyznawany  
i równieŜ Starosta musi uzyskać opinię Zarządu. Przed grudniem 2005 roku wszyscy 
dyrektorzy otrzymali ankiety, w których wypisali, jakie mają osiągnięcia. Ankiety 
zostały szczegółowo przeanalizowane. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego brane 
były pod uwagę przede wszystkim osiągnięcia dyrektorów oraz to, co dotyczy 
funkcjonowania szkoły. JeŜeli były jakieś wątpliwości, były przeprowadzane 
indywidualne rozmowy z dyrektorami. 
Ogólnie dodatki były niŜsze o 10%, poniewaŜ poprzednim razem kaŜdy z dyrektorów 
otrzymał 10% dodatku czasowego za „mieszczenie się w subwencji oświatowej”. 
Obecnie te zwiększenie nie obowiązywało i dodatki są niŜsze o te 10%. 
 
Radny Czesław Najmowicz stwierdził, Ŝe niektórzy dyrektorzy mają zero punktów, 
jeśli chodzi o kryteria przyznawania dodatku funkcyjnego, a regulamin określa 
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procenty od 20%  do 40%. Zdaniem radnego, w regulaminie powinno się określić od 
0% np. do 40%. 
 
Naczelnik BoŜena Janowicz powiedziała, Ŝe to dotyczy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych i Bursy Szkolnej, gdzie nie ma podziału klas na grupy i oddziały, 
dlatego przyjęto zasadę punktacji od 20%.  
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, Ŝe jest zgoda Zarządu na utworzenie 126 
oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych. „Moim zdaniem jest to niemoŜliwe, bo 
przy załoŜeniu 34 – osobowych klas, jest to liczba 4284 osób. „Skąd weźmiemy taką 
liczbę uczniów?” – zapytał radny.  
 
Naczelnik BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe liczba osób urodzonych w Powiecie, 
rocznik 1990 wynosi 1730 osób. W gimnazjach trzecie klasy ukończą 1604 osoby. Te 
82 oddziały + 44 CKU,  jest dopiero propozycją dyrektorów. Zgodnie z uchwałą Rady, 
dyrektorów obowiązuje średnia liczba uczniów w klasach 34 osoby, co daje 2788 
osób. Przyjmowane są teŜ do szkół w naszym powiecie osoby z innych powiatów. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, czy w tych proponowanych oddziałach są 
nowe kierunki. 
 
Naczelnik BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe jest zawód związany z krawiectwem, 
poniewaŜ będą oferty praktyk dla tych uczniów i moŜliwość ewentualnego 
zatrudnienia ich w przyszłości. Są równieŜ takie kierunki, jak: hotelarz, kelner czy 
kucharz małych gastronomii. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
Przewodniczący przypomniał radnym o złoŜeniu do dnia 30 kwietnia oświadczeń 
majątkowych wraz z PIT-em za 2005 rok. Druki oświadczeń radni otrzymali wraz  
z materiałami na sesję i komisje. Konsekwencją nie złoŜenia w terminie oświadczenia 
majątkowego jest utrata diety. 
 
Przewodniczący poinformował równieŜ, Ŝe był na spotkaniu z młodzieŜą Zespołu 
Szkół Licealnych w Morągu. MłodzieŜ apelowała do radnych o wsparcie finansowe 
zakupu radiowęzła do szkoły. Poinformował, Ŝe osobiście wpłacił 100 zł na ten cel  
i apeluje do radnych o poparcie tego pomysłu młodzieŜy. 
 
Radny Jan Ślebioda zapytał, czy Zarząd monitoruje obiecane zmiany w szpitalu  
w Morągu.  
 
Starosta Aleksander Gawryluk odpowiedział, Ŝe w dniu wczorajszym, tj. 15 marca, 
odbyło się spotkanie z Burmistrzem Morąga i dyrektorem szpitala w Morągu. Zostało 
podpisane porozumienie dotyczące spłaty długoterminowego kredytu zaciągniętego 
przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Morągu. Starosta 
poinformował, Ŝe Spółka została zarejestrowana, ale nie jest wprowadzona w Ŝycie. 
Szpital działa, jako placówka publiczna. „Pani dyrektor poinformowała nas, Ŝe nie jest 
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w stanie na dzień dzisiejszy spłacać zaciągniętych kredytów.” Powiedział, Ŝe są 
inwestorzy zainteresowani prywatyzacją szpitala. 
 
Radny Jan Ślebioda poinformował, Ŝe 30 marca odbędzie się wspólne posiedzenie 
Komisji BudŜetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia na temat omówienia sytuacji finansowej szpitala w Morągu  
w świetle poręczenia kredytu przez powiat. Radny prosił Przewodniczącego o 
spowodowanie złoŜenia odpowiednich materiałów wcześniej przed posiedzeniem 
komisji, aby umoŜliwić wysłanie ich radnym. Zdaniem radnego, osoby które 
zapewniały o spłacie kredytu, a nie wywiązują się z tego, powinny ponieść 
konsekwencje. 
 
Starosta stwierdził, Ŝe na posiedzeniu komisji będzie przedstawione sprawozdanie  
z działalności SPZOZ-u. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe Rada udzieliła 
poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ale 
pod warunkiem przeprowadzenia restrukturyzacji. „Ten kredyt miał być zaciągnięty 
nie na „przejedzenie”, ale na rozpoczęcie restrukturyzacji. W związku z tym 
interesuje nas nie sprawozdanie z działalności SPZOZ, ale z działalności 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego, tego, który czynszem miał spłacać 
kredyt.” Zdaniem radnego, na następnej sesji Rady Powiatu odpowiednia osoba 
powinna złoŜyć sprawozdanie z działalności NZOZ w Morągu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, Ŝe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
nie powstał, więc Ŝadnego sprawozdania nie będzie. Zdaniem radnego, powinna być 
tylko informacja o tym, jak odbywa się restrukturyzacja w szpitalu w Morągu. 
„UwaŜam, Ŝe nie ma znaczenia, czy restrukturyzacja odbywa się na bazie szpitala 
czy na bazie spółki, bo i tak ten kredyt ma być spłacony. NiewaŜne, czy będzie go 
spłacał szpital, czy spółka.” Powiedział, Ŝe interesuje go, czy tam faktycznie odbywa 
się restrukturyzacja, która polega na tym, aby doprowadzić do tego, Ŝeby to co 
wpływa do szpitala wystarczyło na pokrycie wszystkich kosztów. 
 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe wczoraj na spotkaniu w Morągu była podana 
informacja o zmniejszeniu zatrudnienia w szpitalu w Morągu o 40,5 etatu o 40,5 
etatu. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe restrukturyzacja polega na tym, jakich 
etatów jest mniej, jaka jest struktura, czy realizowany jest zakładany 3% wzrost 
przychodów. Radny stwierdził, Ŝe są róŜne metody robienia restrukturyzacji, ale 
Rada udzieliła poręczenia kredytu na konkretną rzecz. 
 
Zdaniem radnego Jana Ślebiody, na następną sesję powinien przybyć Burmistrz 
Morąga i Dyrektor szpitala, którzy powinni powiedzieć Radzie, jak przeprowadzają 
restrukturyzację. „Chciałbym usłyszeć jak przebiega realizacja zamierzeń, które były 
wcześniej przedstawiane.” 
 
Przewodniczący Rady zobowiązał się, ze wyśle specjalne zaproszenia Burmistrzowi 
Morąga i Dyrektorowi szpitala na następną sesję Rady Powiatu w Ostródzie. 
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Radny Edmund Banasiak powiedział, Ŝe jest zawiedziony postawą niektórych 
radnych. Restrukturyzacja szpitala w Ostródzie została przeprowadzona i szpital 
funkcjonuje prawidłowo, co do szpitala w Morągu, radny stwierdził, Ŝe miał obawy i 
okazały się one słuszne.  Powiedział, Ŝe niedawno grupa radnych napisała anonim, 
w którym próbuje podwaŜać prawidłową działalność szpitala w Ostródzie. Powiedział, 
Ŝe jest to działalność negatywna, bo jeśli pisze się takie pismo, to trzeba mieć 
odwagę podpisać się pod nim imieniem i nazwiskiem. Radny zapytał, czy ktoś  
z obecnych na sali pisał to pismo. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, Ŝe jeśli pismo było anonimem, to nie moŜna 
zarzucać tej czynności radnym. Mógł to zrobić kaŜdy człowiek i podpisać się  
w imieniu radnych. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe działalność takiego „szczątkowego” Publicznego 
ZOZ-u  w Morągu miała oddłuŜyć spółkę. Kredyt, który Powiat wspólnie z Gminą 
poręczył plus kredyt restrukturyzacyjny miał być przeznaczony na oddłuŜenie 
szpitala. „Tymczasem – stwierdził radny – szpital nadal generuje długi i nie wiadomo, 
czy został oddłuŜony, bo nie ma takiej informacji.” Radny stwierdził, Ŝe chciałby 
usłyszeć, jak zostały spoŜytkowane kredyty, czy zostały wypłacone pieniądze 
pielęgniarkom tzw. „203”. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, Ŝe nie moŜna robić „wielkiego larum”  
z powodu zamknięcia w szpitalu miesiąca stycznia 200 000 zł straty. Radny radził, 
aby poczekać miesiąc czy dwa i wtedy zobaczyć, co się będzie działo.  
 
Radny Cezary Wawrzyński zgodził się z przedmówcą, Ŝeby poczekać na dalsze 
wyniki szpitala, ale stwierdził, Ŝe jeśli nie wykonuje się podstawowych rzeczy, które 
niesie za sobą restrukturyzacja, to nie moŜna mówić, ze będzie ona robiona.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął XLVIII Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
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