
PROTOKÓŁ  Nr XX/2004
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie

w dniu 27 maja 2004r.

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.50.
Podjęto uchwały od Nr XX/126/2004 do Nr XX/130/2004.

W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Jerzy Grubba otworzył XX Sesję Rady Powiatu w
Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i zaproszonych
gości.
W obradach uczestniczyli:
- Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn Róża Krześniak,
- Burmistrz Miasta i Gminy Miłakowo Henryk Zalewa,
- Wójt Gminy Dąbrówno Tadeusz Błaszkiewicz,
- Wójt Gminy Grunwald Henryk Kacprzyk,
- Wójt Gminy Łukta Jan Leonowicz,
- Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ostródzie Eugeniusz
Śnieżawski

Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radnego Waldemara Baumanna.
Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Uwag do porządku nie zgłoszono i brzmiał on następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także
wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

4. Likwidacja Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostródzie, w tym podjęcie
uchwały.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

6. Uchwalenie powiatowego planu gospodarki odpadami.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i
z realizacji uchwał Rady.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
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Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
Radny Edmund Banasiak stwierdził, że składał na jednej z wcześniejszych sesji
wniosek dotyczący wykonania elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy
ul. Grunwaldzkiej 19a. W związku z tym, że elewacja została już wykonana,
radny podziękował Staroście za realizację jego wniosku.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z
poprzedniej sesji.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XIX Sesji Rady Powiatu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok było
następnym punktem porządku obrad.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że wszystkie propozycje
zmian były omawiane na posiedzeniach komisji.
Powiedziała, że Zarząd na wczorajszym posiedzeniu pozytywnie rozpatrzył
wniosek Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku i postanowił złożyć wniosek
o dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego modernizacji kuchni. Całość
zadania wynosi 260 750 zł, udział środków własnych – 65 000 zł, które w
sytuacji gdyby wniosek został uwzględniony, należy zabezpieczyć w budżecie
powiatu. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, Zarząd zaproponuje na sesji
czerwcowej zarezerwowanie takich środków w budżecie powiatu, obecnie
wymagane jest oświadczenie, że takie środki znajdą się w budżecie. Na dzień
dzisiejszy można przesunąć takie środki z obsługi długu. Poinformowała, że
Dom Pomocy Społecznej w Molzie również chciałby złożyć wniosek o
dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego adaptacji budynku gospodarczego.
W związku z powyższym udział własny dla dwóch placówek wyniósłby
130 000 zł. Na dzień dzisiejszy inwestycje te nie są wprowadzone do budżetu.
Radny Cezary Wawrzyński przypomniał, że w chwili obecnej Komisja Budżetu
i Gospodarki nie ma przewodniczącego.
Przewodniczący Rady stwierdził, że do czasu wyboru nowego
przewodniczącego funkcję tę w komisji pełni wiceprzewodniczący.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Uchwała Nr XX/126/2004 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok,
została podjęta przy 20 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi
załącznik Nr 2 do protokołu.

Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
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funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
Przewodniczący poinformował, że wniosek wszystkich komisji o uściślenie
w projekcie uchwały zapisu w § 5 ust.2 pkt 4 „Dodatek za sprawowanie funkcji
opiekuna staży wynosi 1% wynagrodzenia  zasadniczego pozostającego pod
opieką”, został uwzględniony w projekcie uchwały. Powiedział również, że w
związku z propozycją radnego Cezarego Peca zostało wykreślone w projekcie
uchwały w § 5 ust.2 pkt 1 stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
w związku z likwidacją jednostki.
Następnie Przewodniczący przedstawił opinie Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”, Związku
Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Ostródzie oraz
Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Ostródzie na temat
projektu uchwały.
Opinie stanowią załącznik Nr 3 do protokołu.
Radny Cezary Pec powiedział, że skoro uchwała ma obowiązywać od 1
września br., to dlaczego jest podejmowana właśnie dzisiaj na sesji wyjazdowej
w Faltyjankach. Stwierdził, że skutecznie został utrudniony dojazd
nauczycielom i przedstawicielom związków zawodowych. Radny powiedział
też, że jest przeciwny uchwale i będzie głosował przeciw.
Radny Andrzej Niewiadomski zgłosił wniosek o nieodczytywanie projektu
uchwały ze względu na jego obszerność.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska powiedziała, że nie ma obowiązku
odczytywania.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku o nieodczytywanie
projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Rada 15 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 5 głosami „wstrzymującymi się”
opowiedziała się za nieodczytywaniem projektu uchwały.
Wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także wysokości i zasad przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Uchwała Nr XX/127/2004 zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom
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dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – została podjęta przy 13
głosach „za”, 5 głosach „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi
załącznik Nr 4 do protokołu.

Następnym punktem porządku obrad była likwidacja Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Ostródzie.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Uchwała Nr XX/128/2004 w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w
Ostródzie – została podjęta  przy 17 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”, 1 głosie
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Ostródzie było piątym punktem porządku obrad.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr XX/129/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik Nr 6 do protokołu.
Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i powitał dyrektora
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Eugeniusza Śnieżawskiego oraz
naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzego
Kańskiego.
Kolejnym punktem porządku obrad było uchwalenie powiatowego planu
gospodarki odpadami.
Radna Irena Jara zgłosiła następujące poprawki do projektu planu gospodarki
odpadami:
- na str. 26 – w punkcie 3, drugie zdanie powinno brzmieć: „W pierwszym
okresie tworzenia systemu zbieranie i transport winien odbywać się
zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w
gminach oraz zgodnie z przepisami ustawy o krajowym transporcie
drogowym rzeczy i prawa ruchu drogowego”,

- na str. 27 – w pierwszym akapicie pierwsze zdanie powinno brzmieć:
„Nie wyklucza się usytuowania na terenie powiatu spalarni odpadów i
innych instalacji do zagospodarowania odpadów”,
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- na str. 52 – w Działaniach, czwarta kropka: „ utworzenie powiatowej
służby – straży ochrony środowiska współfinansowanej z budżetów gmin
i jednostek gospodarczych”,

- na str. 54 –w Działaniach , wstawić jedna kropkę w brzmieniu:
„wykorzystanie instalacji i punktów zagospodarowania odpadów
uruchamianych na terenie powiatu w ramach działań podmiotów
gospodarczych”.

Przewodniczący  zaproponował, aby Rada przyjęła w dniu dzisiejszym plan
w proponowanej przez Zarząd wersji, a znaczne poprawki zgłoszone przez
Wiceprzewodniczącą najpierw przedyskutowała na posiedzeniach komisji.
Radny Cezary Wawrzyński zgłosił wniosek dotyczący ujednolicenia tytułu
planu oraz poprawienia imienia członka grupy roboczej, Pani Janowiak.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Jerzy Kański powiedział, że część uwag
zgłoszonych przez radną Irenę Jara było dyskutowane i nie znalazły akceptacji
ze strony tworzących ten plan. To jest dokument o charakterze dynamicznym
i aktualizacja będzie odbywała się na bieżąco. Do utworzenia powiatowej straży
ochrony środowiska nie ma podstaw prawnych.
Radna Ewa Szczurowska powiedziała, że powiatowy plan gospodarki odpadami
jest programem ramowym, a szczegółowe będą plany gminne.
Radna Irena Jara stwierdziła, że należy położyć kres zaśmiecaniu środowiska,
ponieważ pozasypywane są rowy i pozalewane ogródki działkowe.
Naczelnik odpowiedział, że konkretne rozwiązania tego problemu należą do
gmin, a Powiat gminom nie może nic narzucić.
Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Eugeniusz Śnieżawski
powiedział, że w gestii powiatu są różne służby, np. straż pożarna, w których
wystarczy wydzielić jedno stanowisko ds. ochrony środowiska. Stwierdził, że
uwagi, które zgłosiła radna, są tylko uściśleniem tematów zawartych w planie.
Radny Cezary Pec stwierdził, że plan powinien być dopracowany,
przedyskutowany i dopiero podjęty. Zdaniem radnego Rada nie powinna w dniu
dzisiejszym uchwalać tego planu.
Radny Stanisław Dzwolak zapytał, czy ten plan wiąże się z jakimiś środkami
unijnymi.
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Naczelnik odpowiedział, że nie ma on charakteru prawa miejscowego, jednak
przy składaniu wniosków o fundusze unijne jest pytanie o plan gospodarki
odpadami.
Zdaniem radnego Cezarego Wawrzyńskiego należy uchwalić plan gospodarki
odpadami bez uwag radnej Ireny Jara, które radni przedyskutują na komisjach.
Radna Irena Jara zapytała, dlaczego powstały takie nieścisłości w treści projektu
planu, skoro nazwisko dyrektora znajduje się wśród osób tworzących ten plan.
Dyrektor odpowiedział, że zgłaszał te uwagi, które przedstawiła radna, ale nie
znalazły się one w projekcie planu.
Radna Irena Jara wycofała swój wniosek o ujęcie w planie zgłoszonych przez
nią uwag, pod warunkiem, że uwagi te zostaną poddane dyskusji na najbliższych
komisjach Rady.
W związku z tym, że najdalej idącym wnioskiem był wniosek radnego Cezarego
Peca o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad, przewodniczący zarządził
głosowanie w tej sprawie.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Rada 5 głosami „za”, 12 głosami „przeciw” i 5 głosami „wstrzymującymi się”
nie wyraziła zgody na wycofanie tego punktu z porządku dzisiejszych obrad.
Drugim wnioskiem był wniosek o uchwalenie planu z uwagami zgłoszonymi
przez radnego Cezarego Wawrzyńskiego dotyczącymi ujednolicenia nazwy
planu.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
„Za” wnioskiem opowiedziało 21 radnych, jedna osoba „wstrzymała się” od
głosowania.
Wobec powyższego przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr XX/130/2004 w sprawie powiatowego planu gospodarki odpadami,
została podjęta przy 19 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”, 1 głosie
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Radny Aleksander Gawryluk zapytał jaki jest orientacyjny termin remontu dróg
oraz kto zgłosił trzy warianty dotyczące nieruchomości SOSW w Miłakowie.
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Starosta Janusz Lipski odpowiedział, że naprawy dróg grysami są rozpoczęte.
Przedłużył się termin zakupu recyklera do 15 czerwca br. Szkoleni są
pracownicy i będą prowadzone remonty masą na gorąco.
Jeśli chodzi o nieruchomość w Miłakowie, Starosta odpowiedział, że były
prowadzone rozmowy na ten temat z Burmistrzem i Miasta i Gminy i
Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Rozpatrywane
były różne możliwości rozwiązania tego problemu.
Przewodniczący Rady Jerzy Grubba poinformował, że wpłynęły wnioski
o wykupienie mieszkań w internacie tego ośrodka i dlatego wynikła dyskusja
dotycząca uregulowania spraw własnościowych nieruchomości. Przed
podjęciem decyzji Zarząd postanowił przedyskutować problem z Burmistrzem
i dyrektorem.
Radny Edmund Banasiak zapytał jaki jest sposób pertraktacji dotyczących
wykupu akcji PZOZ.
Starosta odpowiedział, że została wykonana wycena nieruchomości szpitala
i wynosi 6,9 mln zł. Po uzyskaniu informacji od firmy Kliniki St.Paul,
negocjacje będą prowadzone dalej.
Radny Cezary Pec stwierdził, że te firmy, z którymi prowadzone są negocjacje,
powinny złożyć konkretne deklaracje. „Czy są oferty, czy nie. Czy te oferty idą
w kierunku budowy bloku, czy tylko zakupu akcji.” – zapytał radny.
Starosta odpowiedział, że ze strony Kliniki St. Paul była deklaracja ustna, że
będzie budowany blok i sterylizatornia. Ze strony Firmy Falck była deklaracja
uczestnictwa w tej inwestycji, ale jej przedstawiciele powiedzieli, że nie mogą
sami podjąć decyzji i do wtorku dadzą odpowiedź.
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, czy w ogłoszeniu prasowym podany był
termin składania ofert. Zapytał również, czy wpłynęły dwie oferty i czy spełniły
one warunki ogłoszenia.
Starosta odpowiedział, że konkretna oferta zakupu akcji wpłynęła od Firmy St.
Paul, ale była to oferta dotycząca zakupu akcji. „Nam chodzi o to, żeby
realizować  budowę bloku i żeby te pieniądze wpłynęły do Spółki.”
Radny Stanisław Dzwolak stwierdził, że należy rozszerzyć zakres negocjacji
i wysłuchać przedstawiciela drugiej firmy. „Uważam, że rozmowy powinny być
prowadzone z dwoma oferentami.”
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„Pan jest niekonsekwentny. – powiedział radny Cezary Wawrzyński do radnego
Stanisława Dzwolaka – Mówi się o dobru powiatu, a negocjacje prowadzi się
pod stołem.”
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, jakie były przesłanki obniżenia Spółce
czynszu za pomieszczenia.
Starosta odpowiedział, że placówki służby zdrowia nie zarabiają i nasza Spółka
również generuje straty. Powiedział, że jest to propozycja „wyjścia naprzeciw
kłopotom naszej przecież Spółki”.
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, że nie ma sensu obniżać czynszu do
600 zł, bo i tak nie wpłynie on do kasy powiatu.
Przewodniczący zapytał jaka ilość środków wpłynęłaby, gdyby wysokość
czynszu była dotychczasowa.
Wicestarosta Andrzej Mańka powiedział, że wcześniej Zarząd umorzył czynsz
Spółce. Żeby odzyskać VAT, który należy zapłacić, Spółka powinna płacić 576
zł czynszu miesięcznie. Wicestarosta stwierdził, że „Spółka, to jakby nasze
dziecko i należy jej pomóc”. Powiedział, że rozmowy i koncepcja z Firmą
Kliniki St. Paul idzie w kierunku  podniesienia  kapitału Spółki wniesieniem
nieruchomości jako aport. Tym sposobem Powiat nie będzie musiał dokładać
żadnych środków do budowy bloku.
Radny Stanisław Dzwolak  stwierdził, że powinna być uchwała Rady Powiatu
o wprowadzeniu gruntów do Spółki.
Radny Cezary Pec zapytał jakie jest optymalne rozwiązanie dotyczące dalszej
siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostródzie.
Starosta odpowiedział, że przy niewykorzystaniu miejsc w internacie ZSZ im.
Petöfi i w Bursie Szkolnej, Zarząd postanowił przeanalizować koncepcję
przeniesienia szkoły i internatu SOSW do internatu ZSZ im. Petöfi. Obecne
budynki SOSW byłyby na sprzedaż
Radny Cezary Pec zapytał, czy przeniesienie nauczyciela jest tak ważną sprawą,
że aż Zarząd musiał zajmować się tym tematem.
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że przeniesienie
nauczyciela do innej szkoły  opiniowane jest przez organ prowadzący.
Radny Cezary Pec zapytał, dlaczego na tak ważnym stanowisku, jak dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych, Zarząd zatrudnia osobę drugi raz na czas
określony.
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Starosta odpowiedział, że kodeks pracy daje takie możliwości zatrudnienia i
Zarząd chciałby dokładniej poznać Pana Lecha i jego dalszą działalność na tym
stanowisku.

Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski i
oświadczenia radnych.
Radny Jan Ślebioda  zapytał „jak się ma ta dbałość o nasze dziecko, jak mówi
Pan Wicestarosta o Spółce, do podwyżek dla Rady Nadzorczej. Jak to jest, że
szef firmy nie wie o tak ważnych rzeczach.” Radny stwierdził, że w prasie
przeczytał wypowiedź Pana Fijasa, który mówił, że trzej członkowie Rady
Nadzorczej są warci każdych pieniędzy. Poinformował również, że 23 marca na
posiedzeniu komisji zapytał o wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej i
otrzymał odpowiedź, że jest bez zmian.
Radny Stanisław Dzwolak poinformował Radę, że w stosunku do jego osoby,
jak i do jego rodziny, posunięto się do szantażu oraz wręcz do gróźb karalnych
ograniczających wykonywanie funkcji radnego powiatu. Radny powiedział, że
szczegółów nie może ujawnić.
Przewodniczący zapytał członka Zarządu Bogusława Fijasa, na jakiej podstawie
użył tak jednoznacznego sformułowania o w swojej wypowiedzi dla Gazety
Ostródzkiej w sprawie niektórych członków Rady Nadzorczej PZOZ w
Ostródzie S.A.
Radny odparł, że nie musi się tłumaczyć z wypowiedzi prasowych na forum
Rady. Poza tym wypowiedź nie była autoryzowana przez niego przed
ukazaniem się artykułu.
Przewodniczący poinformował, że jest zaproszenie radnych na Dni Rodziny
w Szymonowie w dniu 30 maja br. o godz. 12.00
Przewodniczący przedstawił pismo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Gumniskach Wielkich o wsparcie z okazji Dnia Dziecka.
Poinformował o zamiarze przyjazdu dzieci na wakacje z Prawdinska, których
wstępnie zaprosiła do nas wiceprzewodnicząca Pani Irena Jara. Powiedział, że
jest propozycja przyjęcia do siebie prywatnie dzieci na kilka dni lub do jakiejś
placówki.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął XX Sesję
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji.
Protokołowała
Barbara Węglarz
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