
PROTOKÓŁ  Nr XXVIII/2004  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 21 grudnia 2004r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.15, zakończono o godz. 12.55. 
Podjęto uchwały od Nr XXVIII/171/2004 do Nr XXVIII/174/2004. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył XXVIII Sesję Rady Powiatu w 
Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i zaproszonych 
gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Andrzeja Mańkę. 
 
Następnie odczytał wniosek Zarządu Powiatu o zmianę porządku obrad poprzez 
zdjęcie punktu Nr 2 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w 
budżecie powiatu na 2004 rok” i wprowadzenie punktu Nr w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podróży służbowych 
radnych.” 
Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za proponowana zmianą porządku obrad. 
 
Wobec powyższego porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podróży służbowych 

radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć logopedów i doradców zawodowych, 
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu, w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2005 rok. 
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6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i 
z realizacji uchwał Rady. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z XXVII Sesji 
Rady Powiatu. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Rada 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła protokół z 
XXVII Sesji Rady Powiatu. 

 
 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podróży służbowych 
radnych było drugim punktem porządku obrad. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXVIII/171/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie podróży 
służbowych radnych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu. 
 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i 
doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu, w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy dopełnione zostały wszelkie procedury 
prawne, dotyczące uzgodnień ze związkami zawodowymi. 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że procedury 
zostały wyczerpane. Związki zawodowe nie wniosły żadnych sprzeciwów. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXVIII/172/2004 w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów oraz doradców zawodowych, 
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w 
celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 
zawodowych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do 
protokołu. 
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 Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę 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 20 radnych. 
Uchwała Nr XXVIII/173/2004 zmieniająca uchwałę 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 5 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok. 
Przewodniczący przypomniał, że zgodnie ze Statutem Powiatu, projekt planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej powinien być przedstawiony Radzie do 1 grudnia. 
W listopadzie nie było Sesji Rady Powiatu, w związku z tym nie było 
możliwości, aby taki projekt przedstawić radzie. Przewodniczący powiedział 
również, że na sesji w dniu 28 grudnia będą przedstawione Radzie projekty 
planów pozostałych stałych komisji. 
Radny Edmund Banasiak zapytał, dlaczego Przewodniczący nie zwołał sesji w 
listopadzie. 
Przewodniczący odpowiedział, że planowano dwie sesje w grudniu. 
Przypomniał, że Rada może dodatkowo zlecić Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenie kontroli. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XXVIII/174/2004 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2005 rok, została podjęta przy 20 głosach „za”, 1 głosie 
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski poprosił o przerwę. 
 
Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach. 
 
 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że 
kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Zarządu w 
okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, czyj to był wniosek, aby zatrudnić 
dodatkowego radcę prawnego ds. oświaty. 
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Wicestarosta Andrzej Mańka odpowiedział, że Wydział Oświaty wnioskował o 
zatrudnienie radcy prawnego do obsługi dyrektorów szkół. Powiedział, że 
Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie radcy prawnego 1 raz w tygodniu. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, ile będzie kosztowało zatrudnienie takiego 
radcy prawnego? 
Wicestarosta odpowiedział, że będzie to koszt około 1 500 zł miesięcznie. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz powiedziała, że jest wiele 
problemów prawnych w szkołach i dyrektorzy korzystają z porad różnych 
prawników. W związku z tym, że opinie prawne są różne, dyrektorzy prosili o 
zatrudnienie radcy prawnego, który wydawałby jednoznaczne opinie. 
 
Starosta Janusz Lipski stwierdził, że radca prawny zatrudniony byłby od  
1 stycznia na pół roku. Na razie nie zgłosił się kandydat. Powiedział, że Pani 
Koziorowska – radca prawny Starostwa, ma wiele spraw dotyczących innych 
wydziałów. Zdaniem Starosty, jest  potrzeba zatrudnienia radcy prawnego do 
Wydziału Oświaty.  
 
Radny Stanisław Dzwolak zapytał, czy ta sprawa stawała na Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
 
Radny Czesław Najmowicz odpowiedział, że Pani Naczelnik Wydziału 
przedstawiała temat na posiedzeniu Komisji, jednak opinii na ten temat Komisja 
nie wydawała. 
 
Radny Cezary Pec zapytał jakie prace adaptacyjne będą wykonywane w 
Faltyjankach i co planuje się tam utworzyć. 
 
Starosta odpowiedział, że Prezes Fundacji ATUT Wojciech Zalewski otrzymał 
propozycję opracowania wniosku w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, którego efektem 
będzie uruchomienie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego dla małych i 
średnich firm w Faltyjankach. W związku z powyższym zwrócił się do Zarządu 
o pozwolenie na wykonanie prac adaptacyjnych na sale dydaktyczne. Starosta 
dodał też, że na razie baza noclegowa nie będzie modernizowana. 
 
Radny Edmund Banasiak prosił o informację na temat umowy inwestorskiej. 
 
Starosta odpowiedział, że odbyło się spotkanie w Starostwie z przedstawicielami 
Klinik St. Paul. Powiedział, że o szczegółach rozmów powie Wicestarosta, 
ponieważ Starosta był w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
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Szymanowie na uroczystym odbiorze inwestycji „Budowa pawilonu 
hipoterapii”. 
 
Wicestarosta poinformował, że 17 grudnia odbyło się spotkanie z Dyrektorem 
Generalnym Klinik St. Paul Panią Figurską i pełnomocnikiem Pana 
Ostrowskiego dr Wójtowiczem, na temat umowy inwestorskiej. Ustalono dwie 
propozycje, które przedstawiciele Klinik St. Paul zawieźli do zaakceptowania 
Panu J.Ostrowskiemu. Pierwsza wersja polegała na powrocie do pierwotnej 
formy umowy inwestorskiej, tj. na terenie Powiatu Kliniki St. Paul wybudują 
blok operacyjny, sterylizatornię i izbę przyjęć. Po zakończeniu tych inwestycji 
Powiat wniesie aportem działki i nastąpi podwyższenie kapitału Spółki. Druga 
propozycja polegała na przyjęciu umowy z 2 września, z tym, że Kliniki wniosą 
aportem gotówkę w wysokości 1,1 mln zł. Propozycje zostały przyjęte przez 
mecenasa i zostaną przedstawione Panu Ostrowskiemu, który jest w tej chwili za 
granicą. „Chcemy, aby do końca roku sprawa posunęła się do przodu.” 
 
Starosta powiedział, że zgodnie z opiniami prawników, żadne sankcje karne nie 
grożą Powiatowi. 
 
Radny Stanisław Dzwolak poinformował, że tomograf komputerowy jest już 
wstawiony i trwa końcowy jego montaż, ponieważ muszą być spełnione 
odpowiedni wymogi. Radny stwierdził, że do końca roku ma nastąpić koniec 
remontu Oddziału Laryngologii. Zostanie do zrobienia remont Oddziału 
Ginekologii. Jest szansa na utworzenie Wojewódzkiego Oddziału Zakaźnego  
w Ostródzie. Aby wymogi oddziału o randze wojewódzkiej mogły być 
spełnione, na rozbudowę należy przeznaczyć ok. 200 tys. złotych. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał, czy Starosta ma na piśmie opinie prawników  
i czego one dotyczą. 
 
Starosta odpowiedział, że nie posiada takich opinii na piśmie. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, że jeśli prawnicy boją się dać opinii na piśmie, to 
nie są one wiążące. Powiedział, że dla Powiatu najważniejszy jest blok 
operacyjny i sprawa wiarygodności inwestora.  Radny zapytał czy zostały 
poczynione jakiekolwiek kroki, żeby sprawdzić wiarygodność Klinik St. Paul.  
 
Radny Stanisław Dzwolak powiedział, że był obecny na spotkaniu w dniu  
17 grudnia i słyszał wypowiedź prawnika. Prawnik stwierdził jednoznacznie, że 
umowa w pełni zabezpiecza obie strony. 
 
Starosta powiedział, że skierowane zostało do Klinik pismo dotyczące nie 
zalegania z podatkami i w ZUS-ie. Do tej pory nie ma na nie odpowiedzi. 
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Radny Cezary Pec stwierdził, że chodzi o sprawdzenie wiarygodności 
inwestora, a nie odpowiedzi na pismo. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska, poproszona przez Starostę o 
wypowiedź, stwierdziła, że te dwie propozycje, ustalone na spotkaniu w dniu  
17 grudnia, przyjął mecenas i miał przedstawić je Panu Ostrowskiemu. 
Zdaniem radnego Andrzeja Niewiadomskiego, gdyby Pan Ostrowski chciał 
podpisać umowę w pierwotnej wersji, to dawno zrobiłby to. „Powinniśmy 
prowadzić dyskusję przed podpisaniem tej umowy.  Jedni prawnicy mówią, że 
nie ma zagrożenia kar, a drudzy mówią, że są. Uważam, że powinniśmy 
zatrudnić prawnika, który zająłby się tematem bardzo dogłębnie.” 
 
Przewodniczący Jerzy Grubba zaproponował, aby zająć się procedurą sprzedaży 
budynku przychodni. Powiedział, że jeśli inwestor nie zrealizuje inwestycji, to 
będą początkowe środki na blok operacyjny, natomiast jeśli blok będzie 
budowany przez inwestora, to pieniądze ze sprzedaży można przeznaczyć na coś 
innego, np. na prefinansowanie „kampusa” w ZSZ im. Petöfi,  Zdaniem 
Przewodniczącego, taką propozycję należy jak najszybciej przemyśleć. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, kiedy będzie zlecana dokumentacja i 
rozpoczęta budowa. 
 
Wicestarosta Andrzej Mańka odpowiedział, że inwestorem jest Pan Ostrowski i 
on zleca wykonanie dokumentacji. „Gdyby Pan Ostrowski był na wygranej 
pozycji, to już dawno dałby klauzulę wykonalności, a nie prowadził z nami 
rozmowy.” Zdaniem Wicestarosty, do poniedziałku coś się wyjaśni. Powiedział, 
że jest jeszcze jedno wyjście polegające na powrocie do rozmów z Firmą Falck. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, że ta dyskusja do niczego nie prowadzi. 
Zaproponował zamknąć dyskusję na ten temat. 
 
Radny Czesław Najmowicz zapytał, czy Zarząd jest przekonany do sprzedaży 
mieszkań w Miłakowie. Zdaniem radnego, jest to zły pomysł, ponieważ Powiat 
będzie miał na swojej działce 12 mieszkań. 
 
Przewodniczący Jerzy Grubba stwierdził, że na wiosnę  zaproponował spotkanie 
w tej sprawie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej, a zarazem 
dyrektorem SOSW w Miłakowie. Spotkanie odbyło się i obie strony nie wnosiły 
sprzeciwu. Stwierdzono, że możemy spokojnie sprzedać te mieszkania. 
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Starosta stwierdził, że temat ten dyskutowany jest od 2 czy 3 lat. Docelowo jest 
pomysł doprowadzenia do rozdziału budynku SOSW i szkoły gminnej. Były 
wnioski mieszkańców o wykupienie tych mieszkań na własność. 
 
Wicestarosta powiedział, że własnością Powiatu są mieszkania i część 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Żeby wydzielić część 
mieszkalną, trzeba wygasić do tej części zarząd Ośrodkowi. Najemcy tych 
mieszkań zobowiązali się do dobudowania dodatkowej klatki schodowej. 
Wicestarosta poprosił o wyjaśnienia radnego Aleksandra Gawryluka. 
 
Radny Aleksander Gawryluk stwierdził, że tu chodzi o uporządkowanie spraw 
własnościowych. Wniosek mieszkańców był zasadny, bo Powiat nie ma 
alternatywy, żeby zapewnić im inne mieszkania. Dobudowanie nowego wejścia 
rozwiąże problem. 
 
Radny Cezary Pec zapytał w jakich punktach regulaminu wynagradzania 
nauczycieli Zarząd nie może porozumieć się ze związkami zawodowymi. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że regulamin 
powinien być uzgodniony ze związkami zawodowymi. Odbyły się dwa 
spotkania i związki proponują przede wszystkim podwyższenie dodatków. 
 
Przewodniczący Jerzy Grubba zapytał, czy obliguje nas jakiś termin uchwalenia 
regulaminu. 
 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło odpowiedziała, że w Karcie Nauczyciela nie 
ma określonej żadnej procedury, jest tylko termin do końca stycznia albo do 
końca lutego. Przepis ten wchodzi w życie od 1 stycznia 2005 roku. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, dlaczego chcemy przeznaczyć 80 000 zł 
dla Domu Dziecka w Szymonowie, skoro nie jest to już nasza placówka. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że jest propozycja 
utworzenia punktu interwencji kryzysowej w tej placówce. Udział własny 
wynosi 12 000 zł, bo jest szansa z udziałem środków z zewnątrz zrealizować tę 
inwestycję. To jest dopiero w fazie projektu. Żeby można było wystąpić z 
wnioskiem, należało umieścić tę kwotę w budżecie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, czy w Zespole Szkół Rolniczych został 
wykonany cały remont tj. podsufitka, zdjęcie boazerii itp., skoro Zarząd 
przeznacza 6 960 zł na zakup tablic ściennych do gry w koszykówkę. 
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Wicestarosta Andrzej Mańka odpowiedział, że udało się z pozyskać dodatkowe 
środki z rezerwy budżetowej na powyższy remont. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zaproponował zamknięcie dyskusji. 
 

W związku z tym, że zbliżała się godzina 13.00, o której miało rozpocząć 
się spotkanie opłatkowe, radni postanowili ostatni punkt porządku obrad w 
brzmieniu : „Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych” 
zrealizować na następnej sesji, która odbędzie w dniu 28 grudnia br. 
 
 W związku z powyższym Przewodniczący zamknął XXVIII Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji i zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste  
spotkanie opłatkowe. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 


