
PROTOKÓŁ  Nr XXII/2008  
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 15 maja 2008r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 13.40. 
Podjęto uchwałę Nr XXII/102/2008. 
 
 W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XXII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie, zwołaną w trybie art.15 ust. 7 ustawy o samorządzie 
powiatowym, powitał radnych, pracowników starostwa, zaproszonych gości oraz na 
podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
W sesji uczestniczył Prezes  Zarządu Anders Group pan Andrzej Dowgiałło. 
 
Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji. 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, dlaczego porządek obrad dzisiejszej sesji nie 
zawiera punktów: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, interpelacje radnych oraz 
wolne wnioski. na podstawie jakiego prawa, te punkty nie są zawarte w porządku 
obrad tej sesji. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, Ŝe na podstawie § 20 ust. 8 Statutu Powiatu Ostródzkiego, 
ta sesja moŜe mieć inny porządek obrad, niŜ sesja zwołana w trybie zwyczajnym. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odczytała treść ust.8 w § 20 Statutu  
i powiedziała, Ŝe jest to wyłączenie tej sesji zwołanej na wniosek. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe jest łamany statut, łamane jest prawo, 
poniewaŜ, to co zostało odczytane przed chwilą , nie oznacza, Ŝe tych punktów nie 
powinno być w porządku obrad kaŜdej sesji. Skoro nie ma zakazu umieszczania tych 
punktów w porządku obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, to, zdaniem 
radnego, osoba, która zgłaszała taki zapis, nie czytała i nie zna statutu. § 19 mówi, 
Ŝe sesje Rady są jawne i jawność m.in.  zapewnia się poprzez umoŜliwienie 
publiczności wstępu oraz składania zapytań i wniosków w punkcie porządku obrad 
dotyczącym spraw róŜnych. Radny powiedział, Ŝe nie uchwalał tego statutu i ci co go 
uchwalali, powinni go realizować. Stwierdził, Ŝe łamana jest demokracja, poniewaŜ  
z § 19 wynika, Ŝe punkt „sprawy róŜne” musi być w porządku obrad kaŜdej sesji.  
W § 21 jest zapis, Ŝe radni mogą składać interpelacje na sesji, w § 38 jest zapis, Ŝe 
protokół z poprzedniej sesji jest przyjmowany na następnej sesji. Stwierdził, Ŝe 
właśnie trwa następna sesja i nie róŜni się ona niczym od kaŜdej innej sesji.  
W związku z tym, stwierdził radny, przynajmniej wolne wnioski, interpelacje radnych  
i przyjęcie protokołu musi być w porządku obrad kaŜdej sesji. Teoretycznie, ludziom, 
którzy mogli przyjść na sesję, uniemoŜliwiono zabranie głosu, poniewaŜ nie 
umieszczono takiego punktu w porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe taka jest interpretacja radnego Cezarego 
Wawrzyńskiego. Przypomniał radnemu, Ŝe statutu nie uchwaliła część radnych, tylko 
Rada Powiatu w Ostródzie. 
 
Następnie przewodniczący powołał na sekretarza obrad radnego Ryszarda 
Boguckiego i odczytał wnioskowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2008 rok. 
3. Zamknięcie sesji. 

 
Radny Cezary Pec zapytał, czy w świetle tego, co powiedział radny Cezary 
Wawrzyński, Rada nie zmieni porządku obrad? Stwierdził, Ŝe to nie jest interpretacja 
radnego, poniewaŜ radny przytoczył fragmenty statutu, które mówią o tym, Ŝe 
protokół z poprzedniej sesji musi być przyjęty na następnej sesji. Zarząd nie moŜe 
działać wbrew statutowi, który mówi, Ŝe na następnej sesji powinien być przyjęty 
protokół. Zapis § 20 ust.8 jest sprzeczny z innymi zapisami statutu. To tylko świadczy 
o tym, Ŝe statut jest niespójny w swojej konstrukcji. 
 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe przyjęty przez radę statut, jak inne uchwały, został 
wysłany do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i nie został przez niego 
zakwestionowany. Prawnicy wojewody nie dopatrzyli się Ŝadnego błędu. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska potwierdziła, Ŝe statut został zbadany przez 
organ nadzoru, który nie zakwestionował go. Wyłączeniem jest teŜ słowo „w 
szczególności”, które oznacza, ze te punkty mogą, ale nie muszą być w porządku 
obrad sesji, nie tylko zwołanej w trybie pilnym, ale w kaŜdej innej sesji. Zdaniem pani 
prawnik, nie ma tutaj łamania prawa, ale jeśli radny Cezary Wawrzyński twierdzi 
inaczej, zawsze przysługuje mu prawo złoŜenia skargi do wojewody, który , jako 
organ nadzoru, zbada łamanie prawa. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są wnioski formalne. 
 
Radny Cezary Wawrzyński złoŜył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o trzy 
punkty:  

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
2) interpelacje i zapytania radnych, 
3) wolne wnioski. 

 
Przewodniczący, w związku z tym, Ŝe wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu,  zapytał 
Starostę, czy wnioskodawcy wyraŜają zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, Ŝe Zarząd Powiatu działa zgodnie ze 
statutem, który został zatwierdzony przez organ nadzoru i zgodnie ze statutem 
Zarząd prosi o przyjęcie porządku przedstawionego we wniosku o zwołanie sesji. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie powiatu na 2008 rok. 
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Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe zmiany zaproponowane  
w projekcie uchwały dotyczą zadań, których realizacja jest na tyle pilna, Ŝe Zarząd 
zdecydował się złoŜyć wniosek o zwołanie sesji w trybie przyśpieszonym. 
Powiedziała, Ŝe w budŜecie powiatu jest zapisane 20 000 zł na wykonanie 
dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Ostróda – Lubajny – 
Stare Jabłonki – Mańki w miejscowości Stare Jabłonki. Dokumentacja została 
wykonana i kosztowała 7 000 zł. Wartość całego zadania opiewa na kwotę w 
wysokości 57 000 zł. Zarząd proponuje pozostałą część w wysokości 13 000 zł 
zapisanych środków w budŜecie przeznaczyć na zadanie pn. „Budowa chodnika  
w ciągu drogi powiatowej Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki w 
miejscowości Stare Jabłonki”. Pozostałą kwotę zadeklarowały zabezpieczyć Gmina 
Ostróda oraz pan Andrzej Dowgiałło Prezes Zarządu Anders Group. 
Druga zmiana w projekcie uchwały dotyczy wprowadzenia dotacji od Marszałka 
Województwa w kwocie 20 000 zł na zakup sprzętu ratownictwa wodno-nurkowego 
dla Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ostródzie. Na dzień dzisiejszy  
w budŜecie zapisana jest kwota w wysokości 250 000 zł, po wprowadzeniu dotacji  
w wysokości 20 000 zł, będzie to kwota w wysokości 270 000 zł. Trzecią 
proponowana zmianą jest dodatkowy załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności”. przy ostatnich zmianach w budŜecie, wprowadzone było zadanie 
„Znakowanie Warmii i Mazur” realizowane przez  Marszałka, na które nasz powiat 
daje dotację na 2008 rok – 200 zł, na 2009 – 23 538 zł. Było to zapisane w 
załączniku „Pozostałe wydatki majątkowe”, jednak, po rozmowach z Marszałkiem, 
jest propozycja zapisania tych kwota w załączniku „Wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności”. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował prezesowi Andrzejowi Dowgiałło za 
przyjazd i za pomoc w realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki w miejscowości Stare 
Jabłonki”. Podziękował równieŜ Wójtowi Gminy Ostróda za deklarację uczestnictwa  
w wysokości 1/3 kosztów te inwestycji. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, w którym miejscu ten chodnik będzie wykonany. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska poinformowała, Ŝe to 
jest krótki odcinek. Jadąc od hotelu, od miejsca, w którym kończy się wykonany 
wcześniej chodnik,  w stronę dworca i przy dworcu na druga stronę przejście dla 
pieszych, Ŝeby przez skrzyŜowanie ludzie nie chodzili jezdnią. Jest to około 170 
metrów bieŜących chodnika. 
 
Radna Irena Jara podziękowała, jako mieszkanka gminy, za zgodę na realizację tej 
inwestycji. 
 
Prezes Zarządu Anders Group Andrzej Dowgiałło powiedział, Ŝe konieczność 
budowy tego chodnika jest związana z  organizacją Pucharu Świata w Siatkówce 
PlaŜowej w Starych Jabłonkach, który odbędzie się w dnia 2 – 6 czerwca br. Prezes 
przedstawił radnym informację na temat organizacji powyŜszej imprezy. Na koniec 
swojej wypowiedzi, podziękował za wysłuchanie i zaprosił wszystkich radnych, 
wręczając pakiety umoŜliwiające wstęp na turniej. 
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Przewodniczący, w imieniu całej rady, Ŝyczył prezesowi sukcesów i dobrej pogody 
podczas trwania tego wielkiego sportowego wydarzenia. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe wszyscy mają świadomość, podejmując tę 
decyzję, Ŝe budowa chodnika jest zakończeniem inwestycji w Starych Jabłonkach, 
poniewaŜ rada poprzedniej kadencji wykonała tam bardzo duŜą inwestycję na  
ok. 1 – 1,2 mln zł, w której ten odcinek chodnika się nie znalazł. Radny powiedział, Ŝe 
te poprzednie decyzje spotkały się z wieloma głosami krytyki, jednak ma nadzieję, ci 
radni będą głosowali w dniu dzisiejszym za inwestycją. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XXII/102/2008 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2008 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął XXII sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 
 


