
PROTOKÓŁ  Nr XVI/2007  
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 28 grudnia 2007r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.10, zakończono o godz. 13.00. 
Podjęto uchwały od Nr XVI/73/2007 do Nr XVI/78/2007. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XVI Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie, powitał radnych, pracowników starostwa i przybyłych gości 
oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radną Ewę Szczurowską. 
 
Następnie poinformował, Ŝe na podstawie § 18 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie 
punktu nr 6 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyemitowania obligacji przez Powiat Ostródzki oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu.” 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk przypomniała, Ŝe uchwałę o wyemitowaniu 
obligacji, w której określono terminy emisji poszczególnych serii,  rada podjęła dwa 
lata temu. W ubiegłym roku rada podjęła uchwałę dotyczącą przesunięcia terminu 
emisji, obecnie nie ma takiej konieczności, poniewaŜ postanowiono uruchomić 
wszystkie środki. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada, jednogłośnie opowiedziała się za zmianą porządku obrad, zaproponowaną 
przez Zarząd Powiatu. 
 
W związku z powyŜszym, dotychczasowe punkty 7-12 otrzymują numerację od 6 do 
11. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i z 

realizacji uchwał Rady. 
3. Zgłoszenia interpelacji, zapytań i wniosków radnych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2007 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z 

upływem roku budŜetowego 2007 i ustalenia planu finansowego tych 
wydatków. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych w 
Dobrocinie. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw i umowy uŜyczenia 
nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 
roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 
na 2008 rok. 

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
11. Sprawy róŜne. 

 
Następnie przedstawił obecną na sesji przedstawicielkę Szpitala Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w 
Olsztynie Beatę Ostrzycką, która poinformowała, Ŝe szpital jest realizatorem 
narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Powiedziała, Ŝe wśród 
radnych Rady Powiatu w Ostródzie jest osoba, która czynnie wspiera szpital w tych 
działaniach. Od 2005 roku regularnie do Centrum Onkologii przywozi kobiety, 
poniewaŜ szpital zajmuje się realizacją programu „Profilaktyka onkologiczna w 
zakresie mammografia, cytologia i jelito grube”. Następnie odczytała i przekazała 
podziękowanie dyrektora szpitala pani radnej Irenie Jara za bezinteresowną pomoc 
przy organizacji akcji obejmującej bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne, 
zdrowy styl Ŝycia i za szerzenie wiedzy o profilaktyce onkologicznej wśród lokalnej  
społeczności. W imieniu dyrektora wręczyła radnej równieŜ aparat do mierzenia 
ciśnienia oraz aparat do mierzenia poziomu cukru we krwi. 
Zaprosiła innych radnych do współpracy z narodowym programem zwalczania 
chorób nowotworowych, w ramach którego są środki do wykorzystania, jednak 
wykorzystywane są w naszym województwie w bardzo niskim procencie. 
Powiedziała, Ŝe Telewizja Ostróda równieŜ współpracuje z programem. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował radnej Irenie Jara, w imieniu całej rady 
powiatu, za działalność, którą się zajmuje. 
 
 
 Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
 
Radny Bogusław Fijas zgłosi poprawkę na stronie 4 protokołu dotyczącą ostatniego 
zdania w jego wypowiedzi na tej stronie. Powiedział, Ŝe powinno być wyraŜenie  
„...w spółce o nazwie angielskiej” a nie „w spółce angielskiej”. 
 
Radny Cezary Pec zgłosił poprawkę w jego wypowiedzi na stronie 21 protokołu. 
Powinno być „..nie moŜna zapomnieć o nowym ramieniu C...”, a nie „...nie moŜna 
powiedzieć o nowym ramieniu C...” 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskami radnych dotyczącymi 
poprawek do protokołu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było23 radnych. 
„Za” wnioskiem radnego Bogusława Fijasa głosowało 21 radnych, 2 radnych 
„wstrzymało się” od głosu. 
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„Za” wnioskiem radnego Cezarego Peca radni opowiedzieli się jednogłośnie. 
 
Protokół, ze zgłoszonymi poprawkami, został przyjęty 21 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, jak zostały uregulowane sprawy z państwem 
Skibniewskimi. 
 
Naczelnik Wydziału Geodezji Józef Butkiewicz odpowiedział, Ŝe nieruchomość po 
byłym Rodzinnym Domu Dziecka w Ostródzie, została podzielona na 3 lokale.  
W lokalu nr 1 mieszkają państwo Skibniewscy, którzy zostali zobowiązani do 
powiadomienia byłych wychowanków zameldowanych przy ul. Szosa Elbląska 25, 
Ŝeby dokonali przemeldowania na adres Szosa elbląska 25/1. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, co dalej z partycypacją w remoncie budynku Urzędu 
Miasta w Morągu. Zapytał, czy jest zgoda powiatu na remont budynku. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Tomasz Karbowski odpowiedział, Ŝe Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na remont, jednak bez partycypacji powiatu w kosztach tego 
remontu. Poinformował, Ŝe stanowisko zarządu jest takie, aby przenieść oddziały 
zamiejscowe starostwa do innego budynku, a pomieszczenia w budynku Urzędu 
Miasta, sprzedać. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe pierwotnie zgody na remont nie było, 
poniewaŜ były niejasności, a  wyliczenia dotyczące wysokości kosztów powiatu 
róŜniły się i zmieniały się kilkakrotnie. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz poinformował, Ŝe całą procedurę dotyczącą 
remontu, burmistrz wszczął bez zgody powiatu, juz w okresie letnim. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe skoro ogłaszany jest przetarg na adaptację II i III 
piętra budynku internatu D2 w ZSZ im. Petöfi na potrzeby Bursy Szkolnej wraz  
z remontem dachu”, to radni powinni wiedzieć, jaka jest koncepcja funkcjonowania 
Bursy Szkolnej i internatu ZSZ im. Petöfi w Ostródzie, bo do tej pory radni nie byli 
informowani o sposobie funkcjonowania. „UwaŜam, Ŝe zanim się rozpocznie remont, 
powinno być znane przeznaczenie.” Stanowisko komisji na ten temat było takie, Ŝe 
funkcjonowanie obu placówek jest niezasadne. Radny stwierdził, Ŝe jeśli odpowiedź 
na to pytanie nie jest w tym momencie moŜliwa, to naleŜy potraktować to jako 
interpelację i odpowiedzieć na to pytanie na piśmie. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz odpowiedział, Ŝe radny otrzyma odpowiedź na to 
pytanie na piśmie. 
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Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe termin składania wniosków na granty mija w dniu 
dzisiejszym. W związku z czym, czy znana jest ilość wniosków, które wpłynęły i na 
jaką kwotę. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe został ogłoszony 
komunikat o wysokości środków przeznaczonych przez powiat na granty, czyli 
70 000 zł. Ilość składanych wniosków zmienia się z godziny na godzinę i trudno 
powiedzieć, ile jest obecnie. Jak skończy się nabór, zostanie przekazana informacja 
dotycząca ilości i kwoty. Obecnie jest kilkadziesiąt złoŜonych wniosków. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, radny Dariusz Bonisławski 
poinformował, Ŝe odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji w Morągu, na którym 
obecni byli dyrektorzy szkół. Komisja sugerowała, aby dyrektorzy dopilnowali 
składania wniosków o granty rozwijające nie tylko talenty sportowe, ale równieŜ 
intelektualne. „Jestem przekonany, Ŝe z kaŜdej szkoły wpłynie wniosek, który będzie 
zakładał pracę z uczniami zdolnymi.” 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe w sprawozdaniu jest informacja o powołaniu przez 
Zarząd komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie. Jest równieŜ 
informacja dotycząca wyraŜenia opinii na temat powołania na stanowisko 
wicedyrektora w tym Ośrodku. Zdaniem radnego, skoro wiadomo było, Ŝe będzie 
ogłaszany konkurs na stanowisko dyrektora, to czy było zasadne powoływanie 
wcześniej wicedyrektora, poniewaŜ nowy dyrektor chciałby moŜe kogoś innego  
na to stanowisko. „MoŜna wywnioskować z tego,  Ŝe było wiadomo, kto będzie 
dyrektorem.” 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe 
pan Wojciech Ziembiński pełnił obowiązki dyrektora w SOSW w Miłakowie.  
W związku z duŜą ilością pracy, wystąpił o wyraŜenie opinii w sprawie powołania na 
stanowisko wicedyrektora pana Waldemara Przybysza, podobnie jak w innych 
placówkach. 20 grudnia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka i wygrał 
go pan Wojciech Ziembiński. Konkurs odbył się z zachowaniem wszelkich procedur. 
Naczelnik powiedziała, Ŝe te dwie rzeczy nie mają ze sobą Ŝadnego powiązania. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe skoro pan Ziembiński pełnił obowiązki dyrektora bez 
wicedyrektora, to mógł to robić dalej. Zdaniem radnego, patrząc na zbieŜność dat, 
moŜna takie wnioski wyciągnąć. 
Radny zapytał równieŜ, dlaczego został zwiększony etat specjalisty do spraw sportu i 
rekreacji w Zespole Szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. 
 
Naczelnik BoŜena Janowicz odpowiedziała, Ŝe specjalista ds spraw sportu i rekreacji 
będzie pracował na cały etat od 1 stycznia 2008 roku. Powiedziała, Ŝe aktualnie 
przebywa w tej sali grupa młodzieŜy w wieku 12-13 lat, jest to kadra wojewódzka  
w Tekwondo, więc zajęcia na tej sali odbywają się praktycznie cały czas. W soboty  
i niedziele sala jest wynajmowana. Zaplanowano równieŜ wykorzystanie sali w ferie 
zimowe. Zarówno młodzieŜ, jak i dorośli, płacą za  korzystanie z Sali określone 
kwoty. W związku z duŜym obłoŜeniem tej sali, konieczne było zwiększenie tego 
etatu. 
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Radna Ewa Michałowska stwierdziła, Ŝe zarząd zapoznał się z pismem dotyczącym 
pomocy w sfinansowaniu remontu neurologicznego w szpitalu w Morągu i skierował 
temat pod obrady Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia. 
Powiedziała, Ŝe waŜne obowiązki uniemoŜliwiły jej uczestnictwo w tej komisji, w które 
porządku obrad nie było tematu szpitala w Morągu. Pełnomocnik Starosty ds. 
medycznych na posiedzeniu komisji bardzo negatywnie wypowiadał się i nie dał 
szansy na obronę. Radna stwierdziła, Ŝe nie wie, co postanowiła komisja. Chciałaby 
równieŜ wiedzieć, jaka jest koncepcja funkcjonowania słuŜby zdrowia w powiecie, 
którą powinien pan pełnomocnik przedstawić. Zdaniem radnej, przy temacie szpitala, 
powinna być zaproszona na posiedzenie komisji, jako dyrektor szpitala w Morągu. 
 
Członek Zarządu radna ElŜbieta Głowacka-Kutarba odpowiedziała, Ŝe komisja 
zobowiązała przewodniczącego do zaproszenia pani Ewy Michałowskiej, jako 
dyrektora szpitala, na następne posiedzenie komisji, na którym będzie omawiana 
sprawa pomocy finansowej na remont oddziału neurologicznego. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zapytał, w którym roku, 2008 czy 2009,  zarząd podejmie 
decyzję w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 
powiatowej Liksajny-Tarda-Ruś w m. Liksajny i wykonania dokumentacji projektowej 
oraz budowy chodnika w ciągu drogi (Zalewo) – Miłomłyn w m. Miłomłyn (ul. 
Tartaczna-Kościelna). 
 
Dyrektor zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, Ŝe 
decyzję zarząd podejmie w 2008 roku, przy ustalaniu budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad były zgłoszenia interpelacji, zapytań  
i wniosków radnych. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe nie ma sensu zgłaszania interpelacji, skoro na 
ostatniej sesji bardzo dobitnie stwierdził, Ŝe władze spółki PZOZ w Ostródzie SA 
zostały powołane bezprawnie i do dnia dzisiejszego nie otrzymał Ŝadnej odpowiedzi 
ani Ŝadnego ustosunkowania się zarządu. Minął ponad miesiąc czasu i radny nie 
otrzymał odpowiedzi na ten temat. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, Ŝe radny zapytał prokuraturę i sąd radnemu 
odpowie, nie starosta, bo starosty nie pytał. Starosta powiedział, Ŝe pan Tomasz 
Kubis jest prezesem powołanym legalnie. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe moŜna sprawdzić w protokole z poprzedniej sesji 
stwierdzenie starosty, Ŝe udzieli odpowiedzi na piśmie. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, Ŝe odpowiedź na piśmie przekazał tym, 
którzy pytali. Natomiast nie dał odpowiedzi do tego jednego punktu, na temat którego 
dzisiaj odpowiedział. Powtórzył, Ŝe pan Kubis jest legalnie powołanym prezesem 
zarządu PZOZ w Ostródzie SA. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe prosi o odpowiedź na piśmie, jeśli chodzi  
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o funkcjonowanie Bursy Szkolnej i internatu ZSZ im. Petöfi. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie powiatu na 2007 rok. 
 
Przewodniczący powiedział, Ŝe o wynikłych zmianach po odbyciu się komisji 
przedsesyjnych, zatwierdzonych przez zarząd w dniu dzisiejszym, poinformuje pani 
skarbnik BoŜena Szewczyk. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk powiedziała, Ŝe uprzedzała na posiedzeniach 
komisji o moŜliwości zmian, ze względu na kończący się rok. Poinformowała, Ŝe 
Zarząd Powiatu zatwierdził, a Komisja BudŜetu pozytywnie zaopiniowała następujące 
zmiany w budŜecie powiatu na 2007 rok, nie opiniowane przez komisje 21 grudnia 
br.: 

1) zwiększenie dochodów z tytułu udziału w CIT do wykonania planu – 120 000 
zł, 

2) zwiększenie dochodów w CKU z tytułu dotacji na program „Leonardo da Vinci” 
– 1 950 zł,  

3) zwiększenie dochodów w Starostwie – 706 zł, 
4) zwiększenie wydatków w Starostwie na nadzór nad lasami – 3 000 zł, 
5) zwiększenie wydatków w Starostwie na przeglądy kominiarskie i elektryczne – 

31 000 zł, 
6) zwiększenie wydatków w Starostwie na zakup usług – 1 000 zł, 
7) zwiększenie wydatków w PCPR z tytułu zwiększenia dotacji na rodziny 

zastępcze dla powiatów – 35 000 zł, 
8) zwiększenie wydatków w PCPR z tytułu zwiększenia dotacji na warsztaty 

terapii zajęciowej – 5 060 zł, 
9) zwiększenie wydatków w CKU z tytułu dotacji na program „Leonardo da Vinci” 

– 1 950 zł,  
10) zmniejszenie wydatków w Starostwie – korekta w związku ze zmniejszeniem 

obsługi długu – 115 000 zł, 
11) zwiększenie na zakup laptopa na potrzeby oświaty – 4 000 zł, 
12) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących 

jednostkach: Komenda StraŜy PoŜarnej – 86 245 zł, Starostwo – 90 626 zł, 
ZSZiO w Morągu – 52 144 zł, CKU w Ostródzie – 15 674 zł, 

13) zmiany w planie finansowym Funduszu Gospodarowania zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym – zostały zwiększone dochody o 30 000 zł na 
przelewy redystrybucyjne oraz przesunięcia  między wydatkami bieŜącymi i 
inwestycyjnymi. 

 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia radny 
Ryszard Bogucki poinformował, ze na wspólnym posiedzeniu z Komisją BudŜetu i 
Gospodarki, projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu, został pozytywnie 
zaopiniowany. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/73/2007 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2007 rok, została 
podjęta 21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 
 
 
 Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego w 2007 roku  
i ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz zgłosił wniosek o nieodczytywanie treści 
podejmowanych uchwał, proponował, aby były odczytywane tylko tytuły projektów 
uchwał. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada, 19 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, 
opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/74/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  
z upływem roku budŜetowego 2007 i ustalenia planu finansowego tych wydatków, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych  
w Dobrocinie, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe radny Cezary Wawrzyński, na posiedzeniu komisji, 
zaproponował, aby § 21 statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Dobrocinie brzmiał: 
„Dyrektor Zespołu ma obowiązek zapewnić uczniom moŜliwość korzystania  
z biblioteki.” 
 
Radny Cezary Wawrzyński, uzasadniając swój wniosek, stwierdził, Ŝe skoro od  
1 stycznia Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie staje się jednostką 
podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie powinno się w statucie obcej 
jednostce czegokolwiek narzucać. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
W chwili głosowania nad uchwałą obecnych na sali było 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/75/2007 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych  
w Dobrocinie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierŜaw i umowy uŜyczenia nieruchomości. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe radni otrzymali nowy projekt uchwały i powinni być 
poinformowani, na czym polegają zmiany. 
 
Naczelnik Wydziału Geodezji Józef Butkiewicz powiedział, ze projekt uchwały został 
poszerzony o dwa punkty, w związku z wpłynięciem w ostatnich dniach wniosków. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/76/2007 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw i umowy uŜyczenia nieruchomości, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 
realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2007 roku. 
 
Skarbnik BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe w związku z wyŜszą, niŜ 
proponowana na komisjach, kwotą niewykorzystanych środków, Zarząd w dniu 
dzisiejszym zatwierdził i przedstawia nowy załącznik do projektu uchwały.  
Proponuje się przesunięcie: z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych 5 084,09 zł, 
dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na 
kontynuowanie działalności gospodarczej 121,04 zł, dofinansowania sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 7 205,21 zł, dofinansowanie do likwidacji 
barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikowaniu się i technicznych 
1 751,35 zł – na zadanie pn.: „Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Łączna 
kwota przesuniętych środków wynosi 14 161,58 zł. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/77/2007 w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki 
państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 
na 2008 rok, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący przedstawił wniosek radnego Cezarego Wawrzyńskiego o 
wprowadzenie do planu pracy Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji na 2008 rok, 
tematu dotyczącego sprzątnięcia drzew z kanału łączącego jezioro Ruda Woda  
z jeziorem BartęŜek. 
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Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe sprawa jest łatwa do załatwienia, bo 
dotyczy kilkunastu drzew leŜących w poprzek 150-200 metrowego kanału, ale  
z zastrzeŜeniem, bo naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska 
złoŜył wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o 
uprzątnięcie tych drzew. Radny proponował, aby temat wpisany został  w maju, 
czerwcu czy lipcu, w razie negatywnej lub braku odpowiedzi na wniosek z Gdańska.  
 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jan Janiak 
potwierdził złoŜenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku. Powiedział, Ŝe na głębokości 1,5 m leŜy tam kilkanaście drzew i naleŜy 
udroŜnić ten kanał, jednak sprawa jest na etapie załatwiania. 
 
Przewodniczący Bogdan Purzycki proponował, aby Komisja miała to na uwadze i jak 
będzie negatywna odpowiedź na wniosek, zając się tematem.  
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wpisaniem do planu pracy Komisji Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji na 2008 w marcu tematu: „Uporządkowanie dróg wodnych – 
usunięcie drzew i konarów.” 
 
Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki Wanda Łaszkowska proponowała 
następujące zmiany w projekcie planu komisji na 2008 rok: 

1) W lutym – Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Szkół w Dobrocinie 
zarządzanej przez Ministerstwo Rolnictwa – wspólne z Komisją rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji posiedzenie wyjazdowe. 

 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem. 
 

2) W marcu – 1) Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na temat 
                             planowanych robót na drogach powiatowych w 2008 roku, 

2) Informacja o realizacji indywidualnych spraw obywateli przez 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 

 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się wnioskiem. 
  
     3) W kwietniu – Zapoznanie się z działalnością Specjalnego Ośrodka szkolno-
Wychowawczego w Miłakowie – posiedzenie wyjazdowe 
 
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe posiedzenie w październiku jest posiedzeniem 
wyjazdowym komisji. 
 
W chwili Głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem. 
 
Radny Cezary Pec proponował , aby w kwietniu przy temacie „Szkolnictwo 
zawodowe, perspektywy i koncepcje rozwoju w roku szkolnym 2008/2009”, Komisja 



 10 

Oświaty, Kultury i Sportu zajęła się tematem Centrum Kształcenia Praktycznego. 
Proponowała do obecnego tematu dopisać „ze szczególnym uwzględnieniem 
Centrum Kształcenia Praktycznego”. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Dariusz Bonisławski stwierdził,  
Ŝe jest za zajęciem się przez komisję tym tematem, ale nie musi być zapis „ze 
szczególnym uwzględnieniem”, poniewaŜ nie ma powodu, szczególnie zajmować się 
tym tematem. 
Prosił naczelnik Wydziału Oświaty BoŜenę Janowicz o przygotowanie  informacji na 
ten temat przy realizacji tematu kwietniowego komisji. 
 
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz poinformował, Ŝe powstaje projekt organizacyjny 
Zespołu  Szkół Zawodowych im. Staszica, w który wpisane jest funkcjonowanie 
Centrum Kształcenia Praktycznego. Pracuje nad tym zespół nauczycieli ZSZ.  
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe chodziło mu tylko o to, Ŝeby nie zapomniano o tej 
placówce. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji Rady Powiatu na 2008 rok z naniesionymi poprawkami. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XVI/78/2007 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 
Powiatu na 2008 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
 
 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych były kolejnym 
punktem porządku obrad. 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe na interpelację radnego Cezarego Peca na temat 
koncepcji funkcjonowania Bursy Szkolnej i internatu ZSZ im. Petöfi, Pan Starosta 
odpowie na piśmie. 
 
Radny Bogusław Fijas prosił starostę o uściślenie kwestii legalności wyboru pana 
Kubisa na prezesa zarządu spółki. Zapytał, czy starosta twierdzi, Ŝe prezes został 
legalnie powołany na dzień dzisiejszy, czy na dzień 10 sierpnia. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powtórzył, Ŝe pan Kubis jest legalnie powołanym 
prezesem Spółki PZOZ w Ostródzie. Powiedział, Ŝe taka jest na dzień dzisiejszy jego 
odpowiedź i  nie chce wchodzić w dywagacje i rozliczenia.  Stwierdził, Ŝe radny 
składał zapytanie do prokuratury i otrzyma od sądu odpowiedź, czy jest to legalne, 
czy nie. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe nie otrzymał odpowiedzi na pytanie: czy od  
10 sierpnia pan Kubis jest legalnie powołanym prezesem spółki. 
 
Przewodniczący rady Bogdan Purzycki stwierdził, Ŝe starosta juŜ powiedział, co miał 
na dzień dzisiejszy do powiedzenia. 
Następnie zamknął dyskusję w tym punkcie. 
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 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe na sesji listopadowej zadał wiele pytań  
i obiecano mu odpowiedzieć na nie na piśmie. Stwierdził, Ŝe to co otrzymał, nie moŜe 
być odpowiedzią. „Nie przyjmuję za odpowiedź połajanki.” Zwrócił się do starosty, 
aby odpowiadał konkretnie na pytania, a nie „łajał” radnego, Ŝe nie wiem, komu 
zadaje pytania. Stwierdził, Ŝe  zadał konkretne pytanie o dochód pana Kubisa, a nie 
o stan majątkowy. Zadał szereg innych pytań, na które nie otrzymał odpowiedzi, albo 
coś, co nie jest odpowiedzią. Radny poinformował, Ŝe otrzymał teŜ pismo z kancelarii 
radców prawnych z Warszawy, w którym są pełnomocnictwa podpisane przez 
członka zarządu spółki Krzysztofa Sawickiego oraz prezesa Tomasza Kubisa, 
upowaŜniające kancelarię do reprezentowania spółki przed sądami powszechnymi, 
organami egzekucyjnymi, organami administracji we wszelkich sprawach przeciwko 
Cezaremu Wawrzyńskiemu. Powiedział, Ŝe był takŜe wzór przeprosin, oświadczeń 
dotyczących pomówień przez radnego pana Tomasza Kubisa. Radny oświadczył, Ŝe 
nie da się zastraszyć, wręcz przeciwnie, ten list potraktuje jako dodatkowy doping do 
dalszego działania na rzecz walki z nieprawidłowościami. Stwierdził, Ŝe skoro pan 
Sawicki i pan Kubis chcą walczyć o swoje dobre imię, to niech robią to za swoje 
pieniądze, nie za pieniądze spółki. Zdaniem radnego, pan Kubis na dzień powołania, 
nie miał Ŝadnego doświadczenia w kierowaniu jednostką słuŜby zdrowia.  
Powiedział, Ŝe w październiku odbyła się komisja zdrowia, na której twierdzono, Ŝe 
szpital ostródzki ma zyski i płynność finansową. Następnie spółka złoŜyła pismo do 
Urzędu Miasta z prośbą o umorzenie podatku od nieruchomości, twierdząc, Ŝe jest 
strata. później odbyła się sesja, na której, na pytanie radnego, pan Kubis stwierdził, 
Ŝe są zyski. ostatnio znowu przyszło pismo do Urzędu Miasta, w którym pan prezes 
twierdzi, Ŝe jest strata. Radny apelował do radnych, aby zastanowili się nad ostatnimi 
jego zdaniami. Powiedział teŜ, Ŝe w ogłoszeniu pana Kubisa z dnia 14 grudnia 
dotyczącym sytuacji PZOZ SA czytamy, Ŝe osoby poprzednio zarządzające spółką 
mają gwarancję wypłaty 500 mln zł odpraw oraz, Ŝe za tę kwotę moŜna wymienić 
wszystkie łóŜka w szpitalu. Radny stwierdził, Ŝe za te pieniądze moŜna zrobić 
znacznie więcej. 
 
Radna Ewa Michałowska powiedziała, Ŝe w tym ogłoszeniu jest jeszcze jeden błąd,  
a mianowicie, Ŝe spółka ma pięć karetek. Powiedziała, Ŝe jest to nieprawda, 
poniewaŜ dwie karetki są zakontraktowane w szpitalu morąskim. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe po raz pierwszy zdarzyło się, Ŝe radni nie mieli 
moŜliwości dzielenia się opłatkiem, poniewaŜ było to spotkanie opłatkowe, a nie 
sesja. Tylko zwołanie sesji powoduje, Ŝe radni mogą być urlopowani. Zaproszenia na 
spotkanie opłatkowe właściwie uniemoŜliwia uczestnictwo pracującym radnym w tym 
spotkaniu. Tradycją było, Ŝe sesja opłatkowa składała się z dwóch części: roboczej  
i opłatkowej. Radny stwierdził, Ŝe ma pretensje do przewodniczącego, Ŝe takiej 
moŜliwości  uczestnictwa w dzieleniu się opłatkiem nie stworzył. 
 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe zrobił to świadomie, bo myślał, Ŝe radny przyjdzie 
podzielić się opłatkiem, a nie po dietę. W ubiegłym roku, na spotkaniu opłatkowym 
został tylko jeden radny z opozycji. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, ze radni mają diety zryczałtowane i nie chodzi tu  
o sięganie po środki publiczne. 



 12 

 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe nie chodzi o diety, ale na zaproszeniach 
na sesję jest dopisek dotyczący zwolnienia z pracy przez pracodawcę.  Stwierdził,  
Ŝe trzeba dać szansę uczestnictwa, moŜe w tym roku radni przyszliby na spotkanie 
opłatkowe. Radny prosił równieŜ o koordynowanie organizowania sesji, czy innych 
spotkań, aby nie odbywały się w te same dni, kiedy odbywają się spotkania w innych 
samorządach. Jako przykład podał 21 grudnia, kiedy odbywały się komisje w 
Starostwie i sesji w mieście. W dniu dzisiejszym  jest sesja Rady Miejskiej, Rady 
Gminy i Rady Powiatu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk złoŜył wszystkim radnym oraz ich rodzinom Ŝyczenia 
noworoczne. 
Radna Irena Jara powiedziała, Ŝe spotkanie opłatkowe odbyło się o godz. 14.00  
i moŜna było na tę godzinę wyjść wcześniej z pracy. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe 6 grudnia br. skierował do pani BoŜeny Szewczyk 
Skarbnika Powiatu oraz do pana Tomasza Kowalewskiego Sekretarza Powiatu 
pisma dotyczące obowiązku złoŜenia oświadczeń lustracyjnych. PowyŜsze 
oświadczenia lustracyjne przyjął 21 grudnia, a następnie przesłał do Instytutu 
Pamięci Narodowej w Warszawie. 
Następnie złoŜył wszystkim Ŝyczenia noworoczne. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął XVI Sesję rady 
Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 


