
PROTOKÓŁ  Nr XXI/2008 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 29 kwietnia 2008r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00, zakończono o godz. 14.10. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XXI sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie, powitał radnych, pracowników starostwa, zaproszonych  
i przybyłych goście oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym 
moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radnego Dariusza Bonisławskiego. 
 
Następnie przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Zgłoszenia interpelacji, zapytań i wniosków radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z 

wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za 2007 rok i udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia wieloletniego kredytu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2008 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Ostródzie. 
7. WyraŜenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierŜawy, w tym podjęcie uchwały. 
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
10. Sprawy róŜne. 

 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
 Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Rada, 16 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół  
z poprzedniej XX sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad były zgłoszenia interpelacji, zapytań  
i wniosków radnych. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe na poprzedniej sesji po raz drugi zadawał pytanie: 
jaki jest efekt rozmów prezesa Kubisa z trzema firmami w sprawie budowy bloku 
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operacyjnego. Radny stwierdził, Ŝe jak zwykle, usłyszał stwierdzenie o skierowaniu 
odpowiedzi na piśmie, jednak do dnia dzisiejszego tej odpowiedzi nie otrzymał.  
W związku z tym, radny ponowił pytanie. 
 
Radny Grzegorz Socha prosił o rozwaŜenie przez Zarząd moŜliwości dokonania 
podwyŜek dla pracowników starostwa, a zwłaszcza naczelników i pracowników 
niŜszego szczebla, przy okazji tych podwyŜek „z góry naznaczonych”. Stwierdził, Ŝe 
poprawiłoby to stabilizację kadry. 
 
 
 Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za 
2007 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Waszczyszyn, powiedział, Ŝe w związku 
z zarzutem na poprzedniej sesji niektórych radnych z opozycji o nieróbstwie  
w starostwie, Komisja  poprosiła poszczególne wydziały starostwa o przedstawienie 
informacji na temat swojej działalności i wykonania zadań w 2007 roku. na tych 
informacjach Komisja Rewizyjna opierała się wnioskując o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Ostródzie. 
Następnie radny przedstawił prezentację multimedialną na temat pracy wydziałów  
w Starostwie Powiatowym i Zarządu Powiatu w Ostródzie w 2007 roku. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radna Wanda Łaszkowska, członek Komisji Rewizyjnej, przedstawiła opinię Komisji 
Rewizyjnej o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania 
budŜetu powiatu za 2007 rok. 
Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Waszczyszyn przedstawił 
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  
w Ostródzie za 2007 rok. 
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk przedstawił uzasadnienie do sprawozdania  
z wykonania budŜetu powiatu za 2007 rok. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący rady Bogdan Purzycki przedstawił następujące dokumenty: 

1) uchwałę Nr 110/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie z dnia 26 marca 2008r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budŜetu za 2007 rok, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 

2) uchwałę Nr 270/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie wydania opinii o udzieleniu 
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostródzie z tytułu wykonania budŜetu za 
2007 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk powiedziała, Ŝe jest jeszcze jeden istotny 
element, który pomoŜe radnym podjąć pozytywna decyzję dotyczącą przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budŜetu i udzielenia absolutorium, a mianowicie – 
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przeprowadzona w starostwie na początku roku kontrola NajwyŜszej Izby Kontroli. 
Kontrolerzy zajmowali się głównie wykonaniem budŜetu, szczególnie dochodów, 
zarówno ze Skarbu Państwa, jak i dotacji, a takŜe ich rozliczeniem. Kontrola wypadła 
bardzo dobrze, dostaliśmy ocenę dobrą i nie było większych uwag. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe to jest bardzo specyficzna sesja: 
głosowanie nad absolutorium. Mówi się i podaje wiele liczb, z których się nic nie 
rozumie. Ostatnio budŜet na 2007 rok Rada  zmieniała 28 grudnia 2007r. i od tego 
czasu juŜ nie moŜna było nic zrobić, nic zepsuć. W związku z tym, inaczej nie moŜna 
głosować. To, Ŝe po raz pierwszy uzyskano nadwyŜkę w wysokości 665 969 zł, jest 
czymś oczywistym, poniewaŜ jesteśmy duŜym powiatem, prowadzącym sporą ilość 
jednostek organizacyjnych, które realizują swoje budŜety i pozyskują środki  
z zewnątrz. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w swojej prezentacji, nie oceniał 
wykonania budŜetu, tylko oceniał pracę starostwa. Jednak z wykonaniem budŜetu nie 
ma nic wspólnego fakt, Ŝe 36 razy spotkano się z rolnikami, albo pokazywanie 
remontu szpitala, a na pytanie radnego o koszt remontu, Ŝeby mógł porównać do 
poprzednich lat, znowu nie otrzymał odpowiedzi. Zadał pytanie, czy remont bloku był 
w budŜecie powiatu? To, Ŝe wydano o jakiś procent więcej pozwoleń na budowę,  
to po prostu tak wygląda koniunktura gospodarcza, raz jest więcej, raz jest mniej, nie 
ma to jednak nic wspólnego z wykonanie budŜetu. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej powiedział, Ŝe ta nadwyŜka budŜetowa zostanie przeznaczona na 
sfinansowanie niedoboru roku bieŜącego, a to oznacza, Ŝe powiat nie jest do tego 
Ŝeby zarabiać, ma wyjść na zero, bo spełnia określone potrzeby społeczne. To 
oznacza, Ŝe skoro w ubiegłym roku powstała nadwyŜka, to nie zostały jakieś 
potrzeby zaspokojone, np. nie wyremontowane jakieś drogi, i będą one zrealizowane 
w roku bieŜącym. Dowodem na brak pomysłu i sposobu na pozyskiwanie środków, 
jest budynek koszarowca. Starosta obiecał, Ŝe będzie „lej pieniędzy”. W budŜecie był 
zapisany remont koszarowca. radny przypomniał, Ŝe ten budynek „został zakupiony 
przez starostę Gawryluka”. zadanie dotyczące zmiany organizacji ruchu w Ostródzie 
„załatwił” ówczesny wicestarosta Fijas, który osobiście „wychodził, wydeptał” środki  
w ministerstwie na tę inwestycję. Powiedział, ze czekał na pochwalenie się, nie 
przepustem drogowym lub śmietnikiem i płotem, tylko dokonanymi zadaniami na 
poziomie powiatu, i nie doczekał się. „To jest właśnie dowód na to, Ŝe zarząd  
w osobie pana Brodiuka, mało aktywnie w roku 2007 pozyskiwał środki.” 
 
Radny Grzegorz Socha podziękował radnemu Waszczyszynowi za poparcie wniosku 
złoŜonego na początku sesji,  o podwyŜki dla pracowników starostwa. Powiedział 
równieŜ, Ŝe nie słyszał opinii wśród grupy radnych, Ŝe pracownicy starostwa oraz 
Zarządu Dróg Powiatowych, są nierobami. Wręcz odwrotnie, radni uwaŜają, Ŝe 
bardzo dobrze pracują i funkcjonują. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe biuro promocji bardzo się postarało, aby pokazać 
radnym działalność wydziałów starostwa, jednak nie ma to nic wspólnego  
z wykonaniem budŜetu. W swoim wystąpieniu, radny Waszczyszyn zarzucił, Ŝe ktoś 
nazwał pracowników starostwa nierobami. W protokóle z poprzedniej sesji, który 
została w dniu dzisiejszym przyjęty przez Radę, jest zupełnie coś innego. Radny 
przytoczył wypowiedź radnego Fijasa z poprzedniej sesji.  Na zwrócenie uwagi przez 
przewodniczącego, aby wrócił do tematu sprawozdania z wykonania budŜetu, radny 
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odpowiedział, Ŝe odnosi się do wypowiedzi radnego Waszczyszyna, który zarzucił 
takie stwierdzenie przy prezentacji dotyczącej wykonania budŜetu. 
 
Przewodniczący Bogdan Purzycki powiedział, Ŝe protokół z sesji powinien oddawać 
ducha tego, co dzieje się podczas obrad, a nie być pisany dosłownie. Wyraził 
nadzieję, Ŝe radny Fijas na poprzedniej sesji „rozpędził się” i nie myślał tak, jak 
powiedział. 
Zwrócił się do radnego Cezarego Peca, aby wypowiadał się na temat budŜetu. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe nie waŜne jest to co zostało wykonane, bo nie 
chodzi o chwalenie się wykonaniem śmietnika, czy płotu za kilka tysięcy, waŜne jest 
to co nie zostało wykonane. Przypomniał, Ŝe Starosta w swoim wywiadzie na temat  
śmiałego budŜetu na 2008 rok, zarzucał poprzednikom, Ŝe ustawili mu budŜet na 
2007 rok, w którym nie było środków na remont dróg, dopiero w budŜecie na 2008 
rok zostało zabezpieczone 4 mln zł na drogi. Radny powiedział, ze sprostuje tę 
wypowiedź na podstawie dwóch dokumentów: sprawozdanie z wykonania budŜetu  
i budŜet na 2007r. W dziale transport zaplanowane było w budŜecie na 2007 rok 
13 002 044 zł, po wszystkich zmianach, plan w grudniu wynosił 9 273 179 zł, 
natomiast wykonanie tego planu wynosiło 7 578 978 zł, czyli 41,7%. Radny 
stwierdził, Ŝe to jest jeden z przykładów takiego wykonania  budŜetu i dlatego 
namawia radnych, aby głosowali przeciwko wykonaniu tego budŜetu. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe moŜe potwierdzić to co powiedział na 
poprzedniej sesji, czyli, ze ten budŜet pokazuje zwykłe nieróbstwo starostów. Jako 
przykład podał zdjęcie przez koalicję z budŜetu na 2007 rok inwestycji dotyczącej 
rozbudowy pawilonu dydaktycznego w Szymanowie. Patrząc na wykonanie budŜetu, 
widać, Ŝe powiat dysponował środkami i ta realizacja, przy zaangaŜowaniu 50% 
kosztów z budŜetu, była moŜliwa do wykonania. Radny powiedział, Ŝe to jest dowód 
na to, Ŝe zarząd, jak i koalicja, zaprzepaściła szansę rozwoju bardzo waŜnego 
ośrodka funkcjonującego nie tylko na potrzeby naszego powiatu, jak równieŜ 
powiatów ościennych. Poprzednie zarządy równieŜ pozyskiwały środki zewnętrzne,  
i na oświatę z rezerwy 0,6% i z PFRON-u, a dzisiaj, obserwując prezentację, odnosi 
się wraŜenie, Ŝe poprzednicy nie robili  absolutnie nic. Powiedział, Ŝe na następną 
sesję przygotuje 3-minutowy występ, Ŝeby pokazać, jak wyglądała realizacja budŜetu 
za 2006 rok w porównaniu do 2007 roku. „Ta dzisiejsza wizualizacja wykonania 
budŜetu za 2007 rok, to jest czysta manipulacja: poprzednicy nie robili nic, my robimy 
wszystko, tak nie jest, absolutnie tak nie jest.” Powiedział, Ŝe nie obraził i nigdy nie 
obraŜał pracowników starostwa, a wręcz przeciwnie, będąc ich przełoŜonym, na 
kaŜdym kroku promował tych ludzi, ba to jest wspaniała kadra. „Tylko dzięki temu, Ŝe 
jest taka załoga, to panowie nie popsuliście szeregu innych rzeczy.” 
 
W związku z brakiem głosów przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie.  
 
Następnie odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych 23 radnych. 
Uchwała Nr XXI/97/2008 w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z 
wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za 2007 rok i udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Ostródzie, została podjęta 15 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw”, 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował za udzielenie absolutorium  wszystkim 
radnym, tj. tym, którzy byli „za”, którzy „wstrzymali się” oraz radnemu Pecowi, który 
był przeciw. Być moŜe nie przekonała go praca zarządu. Powiedział, Ŝe dobrze 
byłoby, gdyby była jedna grupa pracująca merytorycznie. Szkoda, Ŝe czterech 
radnych „patrzących inaczej”, jest przeciwko starostwu powiatowemu.  Swoją pracą 
zarząd chce pokazać, ze naprawdę robi bardzo duŜo dla tego powiatu. Starosta 
podziękował równieŜ pani BoŜenie Szewczyk, która tego budŜetu pilnowała „jak oka 
w głowie”, chociaŜ część ludzi powiedziało, Ŝe nie do końca. Starosta wyraził 
nadzieję, Ŝe moŜe w przyszłym roku będzie lepiej. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 
 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i poinformował, Ŝe kolejnym punktem 
porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia wieloletniego kredytu. 
 
Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz 
Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radny Dariusz Bonisławski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XXI/99/2008 w sprawie zaciągnięcia wieloletniego kredytu, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9. 
 
 
 Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie powiatu na 2008 rok. 
 
Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz 
Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radny Dariusz Bonisławski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, pozytywnie zaopiniowały przedstawione 
propozycje zmian w budŜecie. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
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Uchwała Nr XXI/98/2008 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2008 rok, została 
podjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
likwidacji Bursy Szkolnej w Ostródzie. 
Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz 
Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radny Dariusz Bonisławski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy są znane skutki likwidacji bursy. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty BoŜena Janowicz przypomniała, Ŝe deficyt bursy w 2007 
roku wynosił 123 995 zł. W 2008 roku wydatki opiewają na kwotę 917 540 zł, przy 
subwencji w wysokości 376 143 zł, czyli róŜnica wynosi 541 396 zł. Bursa 
wypracowywała równieŜ dochody i w 2008 roku zaplanowano dochody w wysokości 
228 930 zł. W związku z zaistniałą sytuacją, dochody nie będą zrealizowane i róŜnica 
pomiędzy wydatkami a subwencją wyniesie ponad 500 tys. zł. Zarząd przyjął 
harmonogram działań poszczególnych osób odpowiedzialnych za likwidację bursy  
w osobach: Skarbnik Powiatu, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i naczelnik 
Wydziału Oświaty. Zespół działa planowo, zgodnie z harmonogramem. Ruch 
nauczycieli trwa do końca maja, stąd w kwietniu odbyło się spotkanie z prawnikiem, 
gdzie kaŜdy z pracowników miał moŜliwość wypowiedzenia się na temat swoich 
planów dotyczących zatrudnienia. Najczęściej były to głosy nadziei związane z 
zatrudnieniem w Zespole Szkół Zawodowych im. Petöfi. Nauczycielom przysługują  
6-miesięczne odprawy, a jeŜeli jest wniosek o przejście na emeryturę, to plus  
3-miesięczna odprawa. Nie ma odpraw dla pracowników obsługi i administracji. Na 
tym spotkaniu był równieŜ dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Petöfi i kolejne 
działania związane są z zaproszeniem poszczególnych osób zatrudnionych w bursie 
przez dyrektora Rybackiego. Będą to rozmowy na zasadzie pracownik – przyszły 
pracodawca i kaŜdemu zostanie zaproponowana praca. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Następnie odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XXI/100/2008 w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Ostródzie, została 
podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 8 glosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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 Kolejnym punktem porządku obrad było wyraŜenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy, w tym podjęcie 
uchwały. 
 
Radny Dariusz Bonisławski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, negatywnie zaopiniowały projekt uchwały, 
sugerując, Ŝeby na drodze przetargowej wydzierŜawić tę nieruchomość. 
 
 
Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu, Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz 
Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały, chociaŜ było wiele wątpliwości, czy naleŜy 
bezprzetargowo wydzierŜawić tę nieruchomość. Radni twierdzili, Ŝe cena dzierŜawy 
zaproponowana przez dzierŜawcę jest dość niska, jednak w ostatecznym 
głosowaniu, zaopiniowano pozytywnie propozycję. 
 
Głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada, 10 głosami „za”, 4 glosami „przeciw” i 6 głosami „wstrzymującymi się” 
opowiedziała się za przyjęciem uchwały. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, Ŝe obecnie trwa pełna wegetacja roślin  
i część prac zostało zrobionych oraz zostały poniesione duŜe nakłady finansowe. 
JeŜeli rada zmieni zasady przetargu. moŜe być sytuacja, Ŝe firma będzie Ŝądała 
odszkodowania. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe zarząd bez zgody Rady moŜe 
wydzierŜawić na trzy lata nieruchomość. 
 
Radny Cezary Pec zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania nad uchwałą, poniewaŜ 
liczba głosów nie zgadza się z ilością radnych obecnych na sali. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
Rada, 17 glosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, 
opowiedziała się za reasumpcją głosowania. 
 
Przewodniczący zarządził powtórzenie głosowania nad uchwałą w sprawie wyraŜenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XXI/101/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy, została podjęta 10 głosami „za”, 
przy 4 głosach „przeciw”, 8 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
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 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady, było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy zgoda zarządu na rozpoczęcie procedury sprzedaŜy 
dotyczy wszystkich trzech lokali w Nowym Dworze. 
 
Naczelnik Wydziału Geodezji Józef Butkiewicz odpowiedział, Ŝe w tym budynku są 
trzy lokale, ale jeden z nich został juŜ sprzedany w drodze przetargu. Przy 
pozostałych dwóch lokalach, minął pięcioletni okres, podczas którego nie moŜna było 
zastosować bonifikaty, ze względu na poniesione nakłady. W związku z tym najemcy 
złoŜyli wnioski i zarząd wyraził zgodę na uruchomienie procedury sprzedaŜy. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  
i ogłosił pięć minut przerwy w obradach. 
 
 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i poinformował, Ŝe kolejnym punktem są 
odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe zostały zgłoszone dwa pytania przez radnych. 
Następnie zapytał radnego Grzegorza Sochę, czy rozwaŜenie moŜliwości dokonania 
podwyŜek dla pracowników starostwa był apelem do zarządu, czy wnioskiem, bo jeśli 
wnioskiem, to naleŜy podać źródło sfinansowania tych podwyŜek. 
Na drugie pytanie, zadane przez radnego Cezarego Peca, jak równieŜ i kilka innych 
pytań udzieli odpowiedzi pełniący obowiązki prezesa Zarządu PZOZ w Ostródzie SA 
Krzysztof Sawicki. 
 
Pełniący obowiązki prezesa PZOZ w Ostródzie SA Krzysztof Sawicki powiedział, Ŝe 
odpowiedź na pytania zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji w dniu 15 
kwietnia br. została przygotowana i przekazana do Zarządu w dniu dzisiejszym.  
Odpowiedź stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe 22 kwietnia br. na jego ręce wpłynęły dwie skargi, 
do rozpatrzenia których właściwym organem jest Rada Powiatu: 

1) na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 
2) dotycząca sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Szosa Elbląska 25 w Ostródzie. 

Skargi zostaną umieszczone w porządku obrad następnej sesji Rady Powiatu. 
Przypomniał równieŜ o obowiązku złoŜenia do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych, 
których nie złoŜyły jeszcze trzy osoby. 
 
Radna Irena Jara przypomniała, Ŝe podpisanie zakupu budynku „koszarowca” 
nastąpiło we wrześniu 2003r., a radny Cezary Pec przestał pełnić funkcję starosty  
w czerwcu 2003r. 
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Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe bardzo Ŝałuje, Ŝe pełniący obowiązki 
prezesa spółki Krzysztof Sawicki powiedział parę kwestii i wyszedł. Następnie radny 
wyraził swoje oburzenie  faktem, który miał miejsce na posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, w której porządku obrad był temat 
dotyczący funkcjonowania spółki. Pan Sawicki przysłał pismo, Ŝe nie będzie 
uczestniczył w posiedzeniu komisji i nie przedstawi informacji, poniewaŜ za godzinę 
ma posiedzenie rady nadzorczej spółki. Dalej radny  powiedział, Ŝe jest to 
nieodpowiedni stosunek do Rady Powiatu, która jest pośrednim właścicielem spółki. 
Radny stwierdził, Ŝe pan Sawicki powiedział jeszcze kilka rzeczy, które trzeba 
udowodnić, np. jeŜeli w lipcu wykazano zysk 900 tys. zł, a teraz stratę w wys. 500 
tys. zł, to radny uwaŜa, Ŝe pan Sawicki na 1,4 mln zł narobił strat. Powiedział, Ŝe 
powinno odbyć się spotkanie dotyczące porównania sytuacji w szpitalu w latach 
2005, 2006 i 2007, tj. wyniki finansowe w tych latach, nakłady na remonty, ile NFZ 
nie zapłacił nadlimitów oraz  koszty rady nadzorczych. Radny stwierdził, Ŝe chciał 
zadać pytanie panu Sawickiemu, czy startował w konkursie na prezesa zarządu 
spółki, bo jeŜeli startował, to, jako jedyny, miał dostęp do informacji na temat wyniku i 
sprawozdań finansowych. Przypomniał równieŜ o piśmie z 2004 roku dotyczącym 
rozpoczęcia działań w sprawie budowy bloku operacyjnego, przedstawianym przez 
Starostę na poprzedniej sesji. Powiedział, Ŝe właśnie w tym czasie członkiem 
Zarządu była radna Irena Jara i ta budowa nie ruszyła, poniewaŜ znaleziono 
inwestora. 
 
Radna Irena Jara przypomniała o działaniach radnych z obecnej opozycji oraz 
ówczesnej prezes zarządu spółki w sprawie pozyskania inwestora, którym był pan 
Ostrowski, a z którym na szczęście nie została podpisana umowa. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe nie zna nazwisk ludzi, którzy startują  
w konkursie na prezesa zarządu PZOZ w Ostródzie SA, ale z tego co wie, to 
Krzysztof Sawicki nie złoŜył swojej oferty. Powiedział, ze radnemu Wawrzyńskiemu 
nie pasują Ŝadne odpowiedzi, które udzielane są na pytania zadawane przez 
radnych. Apelował do radnych o nie przeszkadzanie w pracy oraz o powagę i spokój. 
 
Radna Irena Jara stwierdziła, Ŝe dzięki staroście Brodiukowi, udało się „pozbyć tej 
ostródzkiej zarazy.” 
 
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, w czym opozycja przeszkadza staroście i kiedy 
ruszy wreszcie budowa bloku operacyjnego. Zapytał równieŜ, czy zostaną 
wyciągnięte konsekwencje w stosunku do p.o. obowiązki prezesa zarządu spółki 
Krzysztofa Sawickiego za ignorowanie Rady Powiatu nie przychodząc na 
posiedzenie komisji. 
 
Radna Wanda Łaszkowska stwierdziła, Ŝe nie wie o co chodzi radnemu 
Wawrzyńskiemu, ale ma wraŜenie, Ŝe radny za wszelką cenę chce uzyskać 
informację na temat złej działalności. Powiedziała, Ŝe pan Sawicki wyczerpująco  
i rzeczowo odpowiedział na pytania zadawane na poprzedniej sesji przez radnych. 
„Proszę docenić to co jest robione i przyjąć do wiadomości, Ŝe ten szpital normalnie 
funkcjonuje”. Powiedziała, Ŝe wygospodarowane są środki na podwyŜki dla 
pielęgniarek i innego personelu. JeŜeli chodzi o blok operacyjny, to przyjdzie czas, 
zostaną zdobyte środki i wtedy zarząd w tym kierunku działać. Prosiła, aby docenić 
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pracę ludzi, którzy starają się robić to, co jest moŜliwe w danej sytuacji. Radna 
apelowała do radnych, aby przestali mówić cały czas na temat szpitala, a zajęli się  
w sposób merytoryczny tematami umieszczonymi w porządku obrad. 
 
 Wobec wyczerpania porządku przewodniczący zamknął XXI sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 
 
 
 
 


