
PROTOKÓŁ Nr XXI/2004  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 18 czerwca 2004r. 
 
 

Obrady rozpocz� to o godz. 12.00, zako� czono o godz. 15.20. 
Podj� to uchwały od Nr XXI/131/2004 do Nr XXI/138/2004. 
 
 

W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z list�  obecno� ci, która stanowi 
zał� cznik Nr 1 do protokołu. 

Przewodnicz� cy Jerzy Grubba otworzył XXI Sesj�  Rady Powiatu w 
Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników  Starostwa i zaproszonych 
go� ci 
 
Na sekretarza obrad przewodnicz� cy powołał radnego Stanisława Du� y� skiego. 
 
Nast� pnie poinformował, � e na podstawie § 18 ust.5 pkt 2 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarz� d Powiatu zło� ył wniosek o zdj� cie z porz� dku obrad 
punktu Nr 5  w brzmieniu: „Podj� cie uchwały w sprawie wniesienia 
nieruchomo� ci jako wkładu niepieni� � nego (aportu) do PZOZ w Ostródzie 
S.A.” 
Wniosek Zarz� du stanowi zał� cznik Nr 2 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec zło� ył wniosek o zdj� cie z porz� dku obrad punktu Nr 3  
w brzmieniu: „Podj� cie uchwały w sprawie polityki o� wiatowej Powiatu 
Ostródzkiego na lata 2004-2011.” Radny stwierdził, � e nie neguje zamiaru 
podj� cia tej uchwały, bo sam był inicjatorem takich działa� , ale materiał jaki 
radni otrzymali jest niekompletny. Zdaniem Pana Peca, materiał który otrzymali 
radni, powinien by�  potraktowany jako roboczy. „Nale� y t�  uchwał�  
dopracowa�  i dopiero na najbli� szej sesji j�  podj� � .” 
 
Przewodnicz� cy zarz� dził głosowanie w sprawie zło� onych wniosków 
dotycz� cych zmiany porz� dku obrad. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
„Za” wnioskiem o zdj� cie z porz� dku obrad punktu Nr 5 w brzmieniu: „Podj� cie 
uchwały w sprawie wniesienia nieruchomo� ci jako wkładu niepieni� � nego 
(aportu) do PZOZ w Ostródzie S.A.” opowiedziało si�  13 radnych, „wstrzymało 
si� ” 6 radnych. 
„Za” wnioskiem o zdj� cie z porz� dku obrad punktu Nr 3 w brzmieniu: „Podj� cie 
uchwały w sprawie polityki o� wiatowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2004 – 
2011.” głosowało 7 radnych, „przeciw” wnioskowi glosowało 11 osób i 1 osoba 
„wstrzymała si� ” od głosu. 
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Przewodnicz� cy poinformował, � e w zwi� zku z decyzj�  Rady o zdj� ciu  
z porz� dku obrad punktu Nr 5, dotychczasowe punkty  od 6 do 8 otrzymuj�  
numeracj�  od 5 do 7.  
Nast� pnie odczytał porz� dek obrad, który  brzmiał nast� puj� co: 

1. Przyj� cie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podj� cie uchwał w sprawie nadania statutów przekształcanym szkołom 

Powiatu Ostródzkiego. 
3. Podj� cie uchwały w sprawie polityki o� wiatowej Powiatu Ostródzkiego 

na lata 2004 – 2011. 
4. Podzi� kowania dla uczniów maj� cych sukcesy naukowe, artystyczne i 

sportowe w skali województwa i w skali kraju oraz program artystyczny. 
5. Podj� cie uchwały w sprawie zmian w bud� ecie powiatu na 2004 rok. 
6. Sprawozdanie z działalno� ci Zarz� du Powiatu w okresie mi� dzy sesjami i 

z realizacji uchwał Rady. 
7. 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 19 radnych. 
Rada jednogło� nie przyj� ła protokół  z XX Sesji Rady Powiatu. 
 
 Podj� cie uchwał w sprawie nadania statutów przekształconym szkołom 
Powiatu Ostródzkiego było drugim punktem porz� dku obrad. 
Uwag do projektów uchwał nie zgłoszono 
 
Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
przekształcanej szkole w Zespole Szkół w Saminie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXI/131/2004 w sprawie nadania statutu przekształcanej szkole  
w Zespole Szkół w Saminie, została podj� ta jednogło� nie i stanowi zał� cznik  
Nr 3 do protokołu. 
 
Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
przekształcanej szkole w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Ostródzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXI/132/2004 w sprawie nadania statutu przekształcanej szkole  
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie, została 
podj� ta jednogło� nie i stanowi zał� cznik Nr 4 do protokołu. 
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Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
przekształcanej szkole w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXI/133/2004 w sprawie nadania statutu przekształcanej szkole  
w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie, została podj� ta 
jednogło� nie i stanowi zał� cznik Nr 5 do protokołu. 
 
Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
przekształcanej szkole w Zespole Szkół Licealnych w Mor� gu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXI/134/2004 w sprawie nadania statutu przekształcanej szkole  
w Zespole Szkół Licealnych w Mor� gu, została podj� ta jednogło� nie i stanowi 
zał� cznik Nr 6 do protokołu. 
 
Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutów 
przekształcanym szkołom w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXI/135/2004 w sprawie nadania statutów przekształcanym 
szkołom w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, została podj� ta 
jednogło� nie i stanowi zał� cznik Nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
przekształcanej szkole w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształc� cych  
im. 9 Drezde� skiej Brygady Artylerii w Mor� gu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXI/136/2004 w sprawie nadania statutu przekształcanej szkole  
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształc� cych im. 9 Drezde� skiej 
Brygady Artylerii w Mor� gu, została podj� ta jednogło� nie i stanowi zał� cznik 
Nr 8 do protokołu. 
 
 
 Trzecim punktem porz� dku obrad było podj� cie uchwały w sprawie 
polityki o� wiatowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2004 – 2011. 
Przewodnicz� cy odczytał wniosek Komisji Rolnictwa, 

�
rodowiska i Geodezji 

oraz Komisji O� wiaty, Kultury i Sportu o wykre� lenie nazwisk w § 5 ust. 1 
projektu uchwały. 
W chwili glosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Rada 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymuj� cym si� ” opowiedziała si�  za 
wykre� leniem nazwisk w § 5 ust.1 projektu uchwały. 
Przewodnicz� cy zapytał czy s�  uwagi do projektu uchwały. 
Radny Cezary Pec stwierdził, � e jego zdaniem podstawow�  uwag�  do projektu 
jest brak zał� cznika Nr 1 i Nr 2, wobec tego uchwała jest bezpodstawna, 
poniewa�  nie wiemy nad jakim wariantem mamy dzisiaj głosowa� . 
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicz� cy odczytał projekt 
uchwały. 
Radny Czesław Najmowicz powiedział, � e komisjom chodziło o pozostawienie 
funkcji, a wykre� lenie tylko nazwisk w § 5 ust. 1 projektu uchwały. 
Wobec powy� szego Przewodnicz� cy powtórnie odczytał § 5 ust.1 projektu 
uchwały z pozostawieniem funkcji w w/w paragrafie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXI/137/2004 w sprawie polityki o� wiatowej Powiatu 
Ostródzkiego na lata 2004-2011, została podj� ta przy 13 głosach „za”, 3 głosach 
„przeciw”, 3 głosach „wstrzymuj� cych si� ” i stanowi zał� cznik Nr 9 do 
protokołu. 
 
Przewodnicz� cy poprosił o zabranie głosu Pani�  Bo� en�  Janowicz naczelnik 
Wydziału O� wiaty, Kultury i Sportu, która przypomniała, � e Program Polityka 
O� wiatowa Samorz� du Terytorialnego rozpocz� ł si�  w sierpniu 2003 roku. 
Podpisana została umowa z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 
Powołano zespół diagnostów w składzie: Wioletta Małecka, El� bieta Rudzi� ska, 
Aleksandra Piotrowska, Helena 

�
liwi � ska, Renata Czarnowicz, który 

przeprowadził diagnozy 4 szkół w powiecie. 
Poinformowała, � e patronat honorowy nad programem POST przyj� ły 
nast� puj� ce osoby: Janusz Lipski, Jan Nosewicz, Jan Antochowski, Stanisław 
Gorczyca, Ks. Dziekan Roman Wi� niowiecki, Marian Mrówczy� ski, Wacław 
Brudek, Janusz Barszczewski, Mira Marecka, Maria Bortkiewicz, Benedykt 
Puczkowski, Waldemar Cie� lik, Mirosława Zaborowska, Pastor Zbigniew 
Chojnacki, Barbara Chadaj – Lamcho, Magdalena Barto� , Ryszard Bogucki, 
Tadeusz Peter, Danuta Kachnowicz, Halina Murawska, Tadeusz Sobierajski, 
Józef Matczak. 
Powołano zespół prowadz� cy projekt w składzie: Dorota Michowska, Jolanta 
Jankowiak- Wydra, Anna Rutkiewicz, Bo� ena Janowicz, Czesław Najmowicz, 
Stanisław Du� y� ski, Andrzej Niewiadomski, Mirosława Wi� niewska, Stanisław 
Golon, Robert Michalak. 
Nast� pnie poinformowała, � e zespół prowadz� cy projekt przygotował 4 
warianty (propozycje polityki o� wiatowej na lata 2004-2011) 
Zarz� d wybrał do realizacji, a komisje Rady zaopiniowały, wariant II: 

- szkoły ponadgimnazjalne (malej� ca demografia, oddziały szkolne od roku 
szkolnego 2004/2005 licz� ce 34 osoby, zmniejszaj� ca si�  liczba etatów 
nauczycieli, 

- szkolnictwo specjalne (utworzenie szkół zasadniczych zawodowych w 
trzech SOSW od 2004/2005, poł� czenie w 2007r. trzech o� rodków w dwa 
o� rodki), 

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne (zmniejszaj� ca si�  demografia, 
stała liczba orzecze�  i skierowa� , wzrost liczby nauczycieli w skali roku  
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o 0,25%), 
- internaty i bursy (utrzymanie 2 internatów w Mor� gu i w Ostródzie od 

2005r., likwidacja jednego internatu od 2005r. w Ostródzie). 
 
 Naczelnik podzi� kowała równie�  nauczycielom: Marzenie 

�
wiatła, Krystynie 

D� bskiej i Edwardowi Polanowskiemu oraz grupie uczniów na czele z Robertem 
Michalakiem i  Jarosławowi Bogusławskiemu, którzy dodatkowo pracowali nad 
projektem. 
Starosta Janusz Lipski i Przewodnicz� cy Rady Jerzy Grubba wr� czyli 
podzi� kowania osobom uczestnicz� cym w pracach nad projektem. 
 
 Nast� pnym punktem porz� dku obrad były podzi� kowania dla uczniów 
maj� cych sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe w skali województwa i w 
skali kraju. 
Podzi� kowania wr� czył Starosta Janusz Lipski i Przewodnicz� cy Rady Jerzy 
Grubba. 
Osi� gni� cia młodzie� y w roku szkolnym 2003/2004 stanowi�  zał� cznik Nr 10 
do protokołu. 
 
Po wr� czeniu podzi� kowa�  Przewodnicz� cy ogłosił przerw�  w obradach. 
Po przerwie zaprosił wszystkich zebranych na program artystyczny w 
wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształc� cego w Ostródzie oraz Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształc� cych w Mor� gu. 
 
 Podj� cie uchwały w sprawie zmian w bud� ecie powiatu na 2004 rok było 
nast� pnym punktem porz� dku obrad. 
Skarbnik Powiatu Bo� ena Szewczyk powiedziała, � e wszystkie proponowane 
zmiany omawiane były na posiedzeniach komisji. 
Poinformowała równie� , � e przez przeoczenie radni nie otrzymali wcze� niej 
zał� cznika Nr 3 do projektu uchwały dotycz� cego zmian w planie finansowym  
z zakresu administracji rz� dowej. Zał� cznik Nr 3 został dostarczony radnym 
przed sesj� . Natomiast zał� cznik dotycz� cy wydatków inwestycyjnych 
otrzymuje numer 4, a zał� cznik dotycz� cy wydatków zwi� zanych z realizacj�  
wieloletnich programów inwestycyjnych – numer 5. 
 
Uwag do projektu nie zgłoszono. 
Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXI/138/2004 w sprawie zmian w bud� ecie powiatu na 2004 rok, 
została podj� ta przy 18 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymuj� cym si� ” i stanowi 
zał� cznik Nr 11 do protokołu. 
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 Kolejnym punktem porz� dku obrad było sprawozdanie z działalno� ci 
Zarz� du Powiatu w okresie mi� dzy sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi zał� cznik Nr 12 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy została zlecona wycena działek przy ZSR 
przeznaczonych do sprzeda� y. Stwierdził, � e dzier� awcy stacji paliw 
wielokrotnie zwracali si�  z wnioskiem o sprzeda�  tej działki. Poprzedni Zarz� d 
stał na stanowisku, � e  cała działka ze stacj�  paliw jest atrakcyjna i nie nale� y jej 
dzieli� , natomiast podzielona działka straci na warto� ci. 
 
Starosta Janusz Lipski odpowiedział, � e proponowany podział jest układem 
optymalnym. Jest mo� liwo � �  kupna działki przez dzier� awców stacji. Podział 
działki nie oznacza, � e nie mo� na sprzeda�  jej w cało� ci. 
 
 Ostatnim punktem porz� dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i o� wiadczenia radnych. 
Radny Jan 

�
lebioda zapytał kiedy odb� dzie si�  Walne Zgromadzenie Spółki 

PZOZ i czy w porz� dku obrad przewiduje si�  zmiany dotycz� ce wynagrodzenia 
Rady Nadzorczej. Zapytał równie�  o negocjacje w sprawie nabycia akcji Spółki. 
 
Starosta odpowiedział, � e Walne Zgromadzenie odb� dzie si�  29 czerwca o godz. 
10.00 w budynku przy ul. Ko� ciuszki. Stwierdził, � e b� dzie wnioskował o 
zmniejszenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej, jednak b� dzie to zale� ało od 
głosowania członków Walnego Zgromadzenia. Starosta poinformował, � e  
Firma Kliniki St.Paul została wybrana do dalszych rozmów. W dniu 
wczorajszym odbyły si�  rozmowy w Warszawie z prezesem Januszem 
Ostrowskim. Na wszystkie spotkania z oferentami byli zapraszani członkowie 
Zarz� du, Rady Nadzorczej i Prezes Spółki. „Chciałem, � eby jak najszersze 
gremium brało udział w negocjacjach. Nie było tajemnic, je� li chodzi o terminy 
negocjacji ” Na jutro na godz. 15.30 jest umówione spotkanie z Panem 
Ostrowskim, który przedstawi tre� �  porozumienia. W ci� gu miesi� ca czasu 
zostanie opracowany biznesplan, który nakre� li dalsze kierunki działalno� ci. 
Propozycje podziału działki szpitala i wprowadzenia aportu zostały 
przedstawione radnym na posiedzeniach komisji. Termin realizacji inwestycji 
został potwierdzony. Budowa bloku operacyjnego i sterylizatorni – wg 
zapewnie�  prezesa Janusza Ostrowskiego – ma rozpocz� �   si�  w miesi� cu 
wrze� niu br. 
 
Radny Jan 

�
lebioda stwierdził, � e s�  obawy pracowników o dalsze losy szpitala. 

 
Przewodnicz� cy poinformował, � e na jego r� ce wpłyn� ł list otwarty 
pracowników PZOZ, skierowany do Rady Powiatu. 
List stanowi zał� cznik Nr 13 do protokołu. 
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Przedstawił równie�  pismo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upo� ledzeniem Umysłowym dotycz� ce przekazania budynku Starostwa, po 
ewentualnej przeprowadzce do tzw. „koszarowca”. 
Pismo stanowi zał� cznik Nr 14 do protokołu. 
 
Radny Aleksander Gawryluk zapytał czy i kiedy rozpocznie si�  remont dróg. 
 
Starosta odpowiedział, � e remonty dróg ju�  si�  rozpocz� ły. 
 
Radny Cezary Wawrzy� ski poinformował, � e grupa radnych od najbli� szego  
poniedziałku rozpocznie zbieranie podpisów w sprawie wszcz� cia procedury 
dotycz� cej odwołania Starosty Ostródzkiego. „Nie ulega w� tpliwo� ci, � e ci� � ar 
obowi� zków przerasta Pana Starost� .” Radny stwierdził, � e od kilku sesji co�  
nie znajduje si�  na sesji, b� d�  temat jest zdejmowany, bo nie został 
przygotowany. Powiedział, � e przykładem takiej działalno� ci jest dzisiejszy 
temat dotycz� cy polityki o� wiatowej. „O� wiadczam, � e projekt uchwały jest 
przygotowywany przez Zarz� d. Dzisiaj uchwalili� my nic nie znacz� c�  kartk�  
papieru. Pan Starosta powinien wsta�  i powiedzie�  przed głosowaniem co jest 
zał� cznikiem, który wariant b� dziemy głosowa� , czego nie zrobił.” 
 
Radny Cezary Pec powiedział, � e radni nic nie wiedz�  o tegorocznych 
obchodach Dni Drw� cy, jak równie�  o Igrzyskach Samorz� dowych, które 
odbywaj�  si�  co roku. Stwierdził, � e to jeszcze jeden dowód złej działalno� ci 
Zarz� du Powiatu. 
 
Przewodnicz� cy odpowiedział, � e o obchodach Dni Drw� cy dowiedział si�   
z prasy i nie otrzymał � adnego zaproszenia ani dla radnych, ani dla siebie. 
 
Naczelnik Wydziału O� wiaty Bo� ena Janowicz powiedziała, � e przewodnicz� cy 
wszystkich komisji otrzymali informacj�  na temat Igrzysk Samorz� dowych, 
które odb� d�  si�  19 czerwca br. w Mr� gowie. Wysłana została równie�  
informacja do wójtów i burmistrzów. Z grupy zgłaszaj� cych si�  została 
sformułowana ekipa zawodników, którzy b� d�  startowa�  w ró� nych 
dziedzinach. Jutro o godz. 8.00 jest wyjazd spod Starostwa. Powiedziała, � e je� li 
chodzi o obchody Dni Drw� cy, to głównym organizatorem jest Nowe Miasto 
Lubawskie i my nie mamy wpływu na to, kto otrzymuje zaproszenie. 
 
Przewodnicz� cy ZNP Zbigniew Chyrzy� ski  zapytał, czy to prawda, � e s�  
zamiary zlikwidowania 

�
wietlicy Terapeutycznej. 

Starosta odpowiedział, � e nigdy nic takiego nie było planowane. 
 
Naczelna Piel� gniarka w PZOZ Małgorzata Granc-Rypina stwierdziła, � e 
pracownicy wystosowali list i czekaj�  na decyzj�  dotycz� c�  przyszło� ci szpitala. 
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Przypomniała, � e Starosta nie przyszedł na spotkanie z pracownikami mimo 
wcze� niejszego zaproszenia. 
Powiedziała, � e pracownicy licz�  na przyspieszenie wyboru firmy, inaczej 
szpital nie wejdzie do II poziomu referencyjnego, zostan�  tylko 4 podstawowe 
oddziały i nie wi� cej ni�  100 pracowników. „My� l � , � e od lutego mo� na było 
podj� �  decyzj� .” 
 
Wiceprzewodnicz� ca Irena Jara przedstawiła podzi� kowanie organizatorów 
Mi � dzynarodowej Konferencji Filozoficznej „Herder i filozofia XVIII i XIX 
wieku” Panu Jerzemu Grubbie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
sesji naukowej  przeprowadzonej w Mor� gu w ramach tej Konferencji. 
 
Starosta powiedział, � e sprawy słu� by zdrowia traktuje bardzo powa� nie  
i spotkał si�  z pracownikami szpitala na drugi czy trzeci dzie�  po obj� ciu funkcji 
Starosty. Trwały poszukiwania inwestora strategicznego, a obecnie wszystko 
jest na dobrej drodze, aby rozpocz� �  budow�  bloku operacyjnego.  
 
Zast� pca dyrektora ds. medycznych Witold Borawski powiedział, � e na dzie�  
dzisiejszy nie ma � adnej szansy na wej� cie do II poziomu referencyjnego, w 
zwi� zku z tym b� d�  ni� sze kontrakty. „Apeluj�  do Pa� stwa o jak najszybsze 
podj� cie decyzji”. Powiedział, � e Spółka podejmowała działania w celu 
� ci� gni� cia inwestora. 
Nast� pnie przedstawił stanowisko Zarz� du Spółki i  pracowników w sprawie 
przyspieszenia decyzji dotycz� cej podpisania umowy z inwestorem 
strategicznym. 
 
Pracownik PZOZ Mariola Nadara zapytała jaki b� dzie ostateczny termin 
podpisania umowy z inwestorem strategicznym. 
Starosta odpowiedział, � e termin zostanie uzgodniony na jutrzejszym spotkaniu, 
w którym b� dzie uczestniczyła równie�  Prezes Spółki. 
 
 Wobec wyczerpania porz� dku obrad Przewodnicz� cy zamkn� ł XXI Sesj�  
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
Protokołowała 
Barbara W� glarz 
 
 

 
  

 
 

 


