
PROTOKÓŁ  Nr XXII/2012 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie  

z dnia 28 września 2012r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o godz. 1345. 
Podjęto uchwały od Nr XXII/166/2012 do Nr XXII/170/2012. 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
Stwierdziła, że należą się podziękowania Zarządowi Powiatu za to, że obrady Rady 
mogą odbywać się w nowej sali Starostwa Powiatowego nowym budynku przy ul. 
Jana III Sobieskiego 5. 
 
Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk powiedział, że to nie jest jedyny budynek, 
który został oddany do użytku, ponieważ w dniu wczorajszym został otwarty budynek 
Centrum Użyteczności publicznej. Stwierdził, że na to otwarcie zostali zaproszeni 
wszyscy radni. Podziękował tym nielicznym radnym, którzy znaleźli czas i przybyli na 
otwarcie. Budynek Starostwa kosztował ok. 10 mln zł, czyli połowę kosztu 
modernizacji budynku Sądu. Starosta życzył radnym i mieszkańcom powiatu dobrego 
korzystania z tego budynku a urzędnikom komfortu pracy. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Bogdana Głowacza. 
 
Następnie poinformowała, że w punkcie 6 porządku, te uchwały, które dotyczą 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenach poszczególnych gmin, nie będą 
dzisiaj przedmiotem głosowania, z uwagi na brak woli zaliczenia ich do kategorii 
drogi gminnej. Zostaje tylko jedna uchwała dotycząca przekazania drogi na potrzeby 
nadleśnictwa. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
Porządek brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2012-2020. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. 
4. Ustalenie rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2012 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg na 
terenach gmin: Miłakowo, Ostróda, Miłomłyn, Łukta, Grunwald i Morąg. 

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady. 
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8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
9. Sprawy różne. 

 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada, 19 głosami „za”, przy jednym głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół XXI 
sesji Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2012r. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.   
 
Radny Zbigniew Połoniewicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXII/166/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2012-2020, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok było 
następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.   
 
Radny Zbigniew Połoniewicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
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Uchwała Nr XXII/167/2012 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie rozkładu godzin pracy oraz 
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie 
uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.   
 
Radny Zbigniew Połoniewicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i 
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXII/168/2012 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
na realizację których w 2012 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.   
 
Radny Zbigniew Połoniewicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i 
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXII/169/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2012 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
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 Podjęcie uchwał w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg na 
terenach gmin: Miłakowo, Ostróda, Miłomłyn, Łukta, Grunwald i Morąg, było kolejnym 
punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca przypomniała, że wycofujemy się z głosowania nad uchwałami 
dotyczącymi przekazania niektórych dróg powiatowych gminom na ich terenach. 
Pozostaje tylko uchwała dotycząca przekazania drogi Nadleśnictwu Miłomłyn. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska poinformowała, że 
żadna z gmin nie podjęła uchwały o przejęciu odcinków dróg, które były 
przedstawione. Jednak temat nie jest zamknięty i mamy następny rok na rozmowy  
z wójtami i burmistrzami w tym temacie. Wyjaśniła, że w związku z propozycją 
przejęcia przez Nadleśnictwo Miłomłyn drogi Nr 1192 N Liksajny – Tarda – Ruś na 
odcinku Winiec – Prośno, na posiedzeniach komisji padło pytanie o sprecyzowanie, 
czy przejazd tą drogą będzie tylko dla mieszkańców, czy ogólnodostępny. Następnie 
przedstawiła pismo, w którym Nadleśniczy potwierdził gotowość przejęcia tej drogi, 
jako drogi leśnej. W celu prawnego zabezpieczenia prawa do korzystania z tej drogi 
(przejazdu i przejścia) dla osób postronnych (analogicznie jak na drogach 
publicznych), Nadleśnictwo wyraziło gotowość zaakceptowania nałożonego  
w przyszłej umowie darowizny obowiązku określonego działania, tj. obowiązku 
zezwolenia na korzystanie z tej drogi przez osoby postronne.  Powiedziała, że  
w praktyce nie uległaby zmianie dotychczasowa możliwość korzystania z tej drogi. 
Wyraziła nadzieję, że w związku z tym zapewnieniem Nadleśnictwa, nie ma obawy, 
iż droga nie będzie ogólnodostępna. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt został zaopiniowany negatywnie 1 głosem „za”, przy 2 
głosach „przeciw” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.   
 
Radny Zbigniew Połoniewicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Wicestarosta Stanisław Brzozowski powiedział, że po wielu rozmowach z wójtami i 
burmistrzami poszczególnych gmin, na początku była przychylność i szansa 
uporządkowania spraw związanych z drogami. Zdaniem Wicestarosty, dla 
mieszkańców bez znaczenia jest fakt, czy droga jest powiatowa, gminna, czy innego 
podmiotu. Istotne jest tylko, czy spełnia ona wszystkie kryteria, tj. czy jest przejezdna 
i bezpieczna. Apelował do radnych o przedstawienie na sesjach w swoich gminach 
informacji, że jest szansa na uregulowanie niektórych spraw, ale również na 
poprawienie stanu niektórych odcinków dróg. Powiedział, że była próba 
przekazywania dróg w formie wiązanej, za rekompensatą, czyli była propozycja 
przekazania gminom niektórych działek powiatowych bądź Skarbu Państwa. Gminy 
mogą występować o dotacje na naprawę dróg, natomiast powiat nie może 
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występować o dotację na te drogi, bo nie spełniają one kryteriów drogi powiatowej. 
Dla mieszkańców gminy jest szansa na naprawę tych dróg. 
 
Zdaniem Członka Zarządu Bogdana Głowacza, gminy nie widzą żadnego interesu  
w przejęciu tych dróg. Stwierdził, że można zachęcić gminy do przejęcia dróg 
powiatowych propozycją atrakcyjnych gruntów w innych gminach. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, że wskazane byłoby przejęcie przez gminy niektórych 
dróg powiatowych, ponieważ nie spełniają one wymogów drogi powiatowej. 
Stwierdził, że na posiedzeniu komisji przeciwny był uchwale dotyczącej przekazania 
drogi powiatowej Nadleśnictwu i pismo, które przedstawiła Dyrektor Ostrowska, nie 
rozwiało jego wątpliwości. Droga jest wyłączona z użytkowania, czyli tej drogi nie ma 
i zastępowanie tego prawem przejazdu czy przechodu, to nie jest to samo. Ta działka 
w tym momencie straci symbol „dr”. Nie mamy również opinii ludzi, którzy mieszkają 
na końcu tej drogi. Służebność przejazdu, to jest taka konstrukcja, że jedna działka 
jest działką władnącą w stosunku do innej działki, a nie pozwolenie na chodzenie. 
Radny wnioskował o głosowanie przeciwko tej uchwale. 
 
Członek Zarządu Bogdan Głowacz stwierdził, że jeżeli w akcie notarialnym będzie 
zapis, to nikt nie będzie mógł zabronić przejazdu czy przechodu przez tę działkę. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że ciężką pracę wykonali pracownicy 
Zarządu Dróg Powiatowych, Wicestarosta i członek Zarządu Bogdan Głowacz. Praca 
ta pozwoli wyprostować pewne rzeczy. Stwierdził, że najgorsze jest, iż nie ma 
zrozumienia władz niektórych gmin, a przede wszystkim podpowiadających 
pracowników i dopowiadających radców prawnych. Starosta wnioskował o podjęcie 
tej jednej uchwały, żeby chociaż sprawa jednego odcinka drogi w jednej gminie 
została uporządkowana. 
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że ludzie o których mówił Starosta, napracowali 
się, ale bez żadnych owoców, bo jeżeli nie przekonali 100% samorządów, to znaczy, 
że coś jest złe w tych uchwałach. Nie zostali przekonani wójtowie i burmistrzowie, ale 
również i samorządowcy, którzy nie są „idiotami”. Też są radnymi wybranymi przez 
społeczeństwo i podejmują odpowiednie uchwały dotyczące tych samorządów. Za 
decyzjami dotyczącymi przekazania dróg nie poszły żadne pieniądze. Jeżeli chodzi  
o drogę łączącą Tardę z Prośnem, to nic w ten sposób nie uzyskamy. Nikt nie zapytał 
mieszkańców Tardy i Prośna, czy oni chcieliby, aby pozbawić ich tej drogi. 
Najkrótsza trasa do Miłomłyna i drogi Nr 7 z Rusi, jest przez Prośno i Tardę. Jeżeli 
nie będzie tej drogi, mieszkańcy będą musieli jechać do „siódemki” poprzez Szeląg 
lub Morąg, a więc jest to droga łącząca i od wielu lat była drogą powiatową. Lasom ta 
droga będzie służyła do wywózki drewna, a dobrze wiemy, jak taka droga wygląda: 
„jest to bagno nie do przejechania”. Zapytał, czy powiat wymusi na Nadleśniczym, 
żeby doprowadził tę drogę do stanu używalności. Radny stwierdził, że na dzień 
dzisiejszy jest przeciwny przekazaniu tej drogi Nadleśnictwu, ponieważ to nie 
rozwiązuje w żaden sposób sytuacji finansowej powiatu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że nie użył słowa „idioci” i nigdy tego nie 
ośmieliłby się zrobić. Jednak trzeba słuchać co mówią fachowcy, bo to oni mają 
odpowiednią wiedzę, nie politycy. 
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Wicestarosta Stanisław Brzozowski prosił radnego Winnickiego o sięgnięcie do 
dokumentów, które radni otrzymali na posiedzeniu komisji, i zobaczenie, jak 
przebiega ta droga. Nie biegnie ona z Tardy do Miłomłyna i do „siódemki”, nie łączy 
się z „siódemką”. Poza tym, dla mieszkańców nie jest istotne czyja to jest droga, 
ważne aby była w jak najlepszym stanie. Ta droga obecnie jest w bardzo złym stanie, 
jest bardzo zniszczona. Radni składali wnioski o remonty dróg, ale żaden nie dotyczy 
remontu tej właśnie drogi. Jeżeli chcemy, aby pozostała dalej w takim stanie, to nie 
głosujmy za uchwałą. Zapytał, czy to jest działanie na rzecz mieszkańców, nie dając 
szansy na wyremontowanie drogi. Radny powinien działać na rzecz mieszkańców,  
a nie własnych upodobań. Nadleśnictwo może wyremontować tę drogę, ale musi być 
ona jego własnością.  
 
Członek Zarządu Bogdan Głowacz powiedział, ze to dobrze, iż Nadleśnictwo chce 
przejąć tę drogę, bo ona jest naprawdę w złym stanie. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że wnioski do budżetu o remonty dróg opiewają na 
kwotę ponad 100 mln zł. 
 
Dyrektor Małgorzata Ostrowska powiedziała, że ta droga nie objęta jest 
odśnieżaniem, a jeśli juz, to odśnieża się ją po interwencji mieszkańców. Całoroczne 
utrzymanie polega na profilowaniu raz w roku, a często odcinek od Tardy do Wińca 
profilowany jest przez Nadleśnictwo. Na pewno Nadleśnictwo nie będzie gorzej 
utrzymywało tej drogi. Wyjaśniła, że rozmowy z wójtami i burmistrzami w sprawie 
dróg były prowadzone po raz pierwszy w roku ubiegłym, następne spotkanie odbyło 
się w roku bieżącym. Na tych spotkaniach dyrektor tłumaczyła, jakie powinno być 
postępowanie. Jeśli jest zgoda na przekazanie, to powiat występuje do gminy  
o opinię, którą wydaje wójt lub burmistrz. Nawet jeśli opinia jest negatywna, projekt 
uchwały powinien być przedmiotem obrad rady. Niestety w wielu przypadkach, po 
negatywnej opinii wójta lub burmistrza, temat nie był przedstawiony pod obrady rady. 
Radni nawet nie wiedzieli o tym, ponieważ pracownicy zdecydowali o nie postawieniu 
tego tematu na sesję.  Dlatego Wicestarosta prosił radnych o przedstawienie tematu 
na sesjach gmin.  
 
Radny Tadeusz Łopata powiedział, że w kwietniu Rada Miejska w Miłakowie prosiła 
Przewodniczącą o postawienie na sesji Rady Powiatu tematu remontu drogi. Do tej 
pory nie było tego tematu na sesji, jak również nie ma odpowiedzi w tej sprawie. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska odpowiedziała, że Rada nie ma uprawnień do 
przegłosowania takiego wniosku. Jest określona procedura, kiedy zadanie może być 
wprowadzone do budżetu. Wszystkie propozycje dotyczące dróg zostały zebrane 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w jeden dokument i będzie to przedmiotem 
działania Zarządu oraz Rady. Przypomniała, że obecnie realizowany jest punkt 
dotyczący pozbawienia kategorii drogi powiatowej i prosiła radnych o wypowiadanie 
się właśnie w tym temacie. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, że byłby skłonny głosować za uchwałą pod warunkiem, 
że nie będzie wyłączenia jej z użytkowania. Oprócz dróg publicznych, które dzielą się 
na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, są pozostałe drogi. Proponował, aby 
nie wyłączać tej drogi z użytkowania, tylko przekazać podmiotowi, ale niech 
pozostanie ona nadal drogą. 
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Dyrektor Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, że zgodnie z ustawą,  ważne jest 
komu przekazywana jest droga, którą pozbawia się kategorii drogi powiatowej. Jeżeli 
przekazywana jest samorządowi gminnemu, nadal zostaje ona drogą publiczną i nie 
trzeba wyłączać jej z użytkowania. Natomiast przy przekazywaniu drogi innemu 
podmiotowi, należy wyłączyć ją z użytkowania, inaczej nie można jej przekazać. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poinformował, że opinia Burmistrza Miłomłyna jest 
pozytywna. 
 
Radny Edmund Winnicki odpowiedział Wicestaroście, że ta droga nie prowadzi do 
„siódemki”, ale prowadzi do Tardy, a droga z Tardy biegnie do Miłomłyna i do 
„siódemki”. Jest to jedyna droga łącząca mieszkańców Prośna, Rusi do Miłomłyna. 
To jest droga brukowa, odcinek ok. 500 m tej drogi jest piaszczysty. Na tej drodze 
jest  również most, który pod ciężarem dużych samochodów z drewnem może się 
zarwać. Zapis w akcie notarialnym będzie dotyczył prawa przechodu i przejazdu, ale 
czy będzie możliwy przejazd samochodem osobowym drogą, po której jeżdżą ciężkie 
samochody przewożące drewno? 
 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXII/170/2012 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej  
i wyłączenia jej z użytkowania, została podjęta 15 głosami „za”, przy 3 głosach 
„przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radna Ewa Michałowska przypomniała, że we wrześniu Zarząd miał podjąć decyzję 
w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu do Zakładu opiekuńczo-Leczniczego 
szpitala w Morągu. Radna zapytała, czy decyzje w tej sprawie zostały podjęte.  
Na posiedzeniach o tematyce przedsesyjnej komisje również złożyły wniosek  
o dofinansowanie zakupu tego sprzętu. Poinformowała, że w dniu dzisiejszym 
przekazała radnym kosztorys, który zawiera wykaz niezbędnego do zakupu sprzętu .  
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk potwierdził, że wpłynął wniosek złożony przez komisje, 
a wcześniej przez członka Zarządu Bogdana Głowacza, o dofinansowanie zakupu 
tego sprzętu. Powiedział, że jest wola Zarządu przeznaczenia środków na ten cel, ale 
wydając publiczne pieniądze, Zarząd chciałby zapoznać się ze sprawozdaniem 
określającym kondycję finansową szpitala. Sprawozdania finansowe, oprócz 
Burmistrza Morąga, powinny być również przekazane do Zarządu Powiatu. 
 
Radna Ewa Michałowska odpowiedziała, że widocznie umknęła jej taka prośba 
Starosty na wcześniejszej sesji, jak również nie było takiego żądania w odpowiedzi 
Zarządu na wniosek, ponieważ takie sprawozdania przedstawiłaby już wcześniej. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk stwierdziła, że Zarząd, chcąc dofinansować 
zakup sprzętu do szpitala, brał pod uwagę środki, które są w budżecie 
zabezpieczone na poręczenie kredytu szpitalowi. Jednak wypłynęła z banku 
informacja, że odmówiono szpitalowi odroczenia płatności. Zarząd, w związku  
z powyższym niepokoi się, czy nie ma zagrożenia spłaty i nie będą musiały być 
uruchomione środki, które w części miały być przeznaczone na zakup sprzętu. 
 
Radna Ewa Michałowska odpowiedziała, że szpital jest na etapie przekształcania  
w spółkę prawa handlowego. W październiku ma odbyć się sesja Rady Miasta 
Morąga, na której gmina ma się zobowiązać do spłaty całego kredytu. Zgodnie z 
ustawą o działalności leczniczej, warunkiem uzyskania dotacji jest przejęcie całego 
kredytu przez gminę. W związku  
z powyższym, tak jak do tej pory, zabezpieczenie kredytu przez powiat nie będzie 
wykorzystane na spłatę kredytu. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy funkcjonuje już Powiatowa Biblioteka Publiczna,  
a jeśli tak, to w jaki sposób. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że biblioteka została 
powołana uchwałą Rady Powiatu. Jeżeli chodzi o powołanie dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej, to ustawa o działalności kulturalnej mówi o trzech sposobach 
powołania. Zarząd skorzystał z zapisów art.15, który mówi, że dyrektora powołuje 
organizator, czyli powiat, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i 
stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Związków zawodowych nie ma, bo nie ma 
jeszcze pracowników, a jeśli chodzi o stowarzyszenia, to prośba o wyrażenie opinii 
została wysłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dwóch stowarzyszeń. 
Jedno stowarzyszenie nie udzieliło odpowiedzi, druga zwrotka wróciła z informacją, 
że pismo nie zostało odebrane w terminie. Obecnie jest kwestia środków 
finansowych, więc dyrektor zostanie powołany od 1 listopada albo jeszcze później, 
zgodnie z art.15 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej. Obecnie został 
przejęty księgozbiór po rozwiązanym Zespole Szkół w Saminie, jak również odbyło 
się spotkanie w sprawie przygotowywania wniosku o dofinansowanie biblioteki. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przypomniała, że powstanie biblioteki jest 
wynikiem realizacji naszego projektu „Renowacja zabytkowego budynku LO w 
Ostródzie”, który jeszcze trwa. Zakończenie finansowe całego projektu planujemy  
w listopadzie. Na bibliotekę w tym roku mamy w budżecie zapisane 12 000 zł. Zarząd 
patrzy przez pryzmat tylko tej kwoty, a w związku z tym, że jest potrzeba drobnych 
zakupów, więc zależy Zarządowi, aby jak najpóźniej zatrudnić dyrektora. Aby spełnić 
wymogi projektu, uzyskać odpowiednie wskaźniki, musimy do końca roku zatrudnić 
dyrektora. Dalsze zatrudnienie planuje się w przyszłym roku. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
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Radny Cezary Wawrzyński złożył dwa wnioski: 

1) wystąpienie z wnioskiem do wybranego parlamentarzysty albo do sejmu  
o zmianę prawa farmaceutycznego – dotyczy to ustalania przez Radę Powiatu 
 dyżurów w aptekach na terenie powiatu. Zdaniem radnego, takie dyżury 
 powinny być ustalane w poszczególnych gminach przez rady gmin, 

2) zasłonięcie na byłym budynku Powiatowego Urzędu Pracy napisu: „Powiatowy 
Urząd Pracy”. 

 
Radna Teresa Stasiulewicz zapytała o status parkingu przy ul. Wyszyńskiego  
w Ostródzie przy ZSZ im. Staszica. Ten parking był na czas budowy Carrefoura, 
natomiast jest tam tabliczka „teren prywatny” i jest pobierana oplata 2 zł za 
parkowanie powyżej 2 godzin.  
 
Radna Renata Gołoś zadała dwa pytania: 

1) kiedy i gdzie odbędzie się Powiatowy Dzień Edukacji? 
2) Czy odbyła się komisja ds. przyznawania nauczycielom nagród Starosty? 

 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że dzień edukacji 
przypada w tym roku w niedzielę. Powiatowy Dzień Edukacji będzie obchodzony  
15 października br. w Zespole Szkół Licealnych w Morągu. Zaproszenia dla 
wszystkich radnych są przygotowywane. Nie ma komisji ds. nagród Starosty.  
Te nagrody przyznawane są na podstawie uchwały Rady Powiatu, zgodnie z którą do 
30 października wpływają wnioski dyrektorów o przyznanie nagród nauczycielom. W 
momencie upływu tego terminu, związki zawodowe mogą wyrazić opinie. 
Opiniowanie związków zawodowych odbywa się co roku po złożeniu wniosków. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Butkiewicz  odpowiedział, 
na zapytanie radnej Stasiulewicz, że działka, na której znajduje się  ten parking, jest 
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica. Obecnie jest zawarta 
umowa użyczenia do końca roku pomiędzy OPB a ZSZ im. Staszica. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz stwierdziła, że użyczenie nie polega na tym, żeby 
postawić tabliczkę „teren prywatny”  i pobierać opłaty. 
 
Zdaniem Przewodniczącej, opłaty są pobierane prawdopodobnie po to, aby 
samochody nie były parkowane przez cały dzień, a tylko na czas zakupów. Sama 
korzystała kilkakrotnie z tego parkingu i nigdy nie żądano opłaty. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska przedstawiła odpowiedź Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na doniesienie o wysokości diet radnych. RIO przyznaje, że 
rzeczywiście jest rozbieżność miedzy uchwałą a ustawą, jednak nikt z radnych nie 
pobiera diety z takiej wysokości, która byłaby niezgodna z przepisami. RIO 
przekazało sprawę wg właściwości do rozpatrzenia przez Radę Powiatu. 
Przewodnicząca powiedziała, że spróbuje przygotować koncepcję dotyczącą diet, 
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którą skonsultuje z klubami radnych, komisjami, a następnie przedstawi Radzie. 
Trzeba się liczyć z tym, ze będą pewne zmiany w kierunku obniżenia diet. Prosiła 
radnych o zgłaszanie swoich propozycji. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk wyjaśniła, że doniesienie do RIO dotyczyło tego, 
ze konkretni radni w 2011 roku pobrali za wysokie diety. Różnica wynikła z faktu, że 
w 2011 roku było wypłaconych 13 diet, ponieważ dieta za grudzień 2010 roku 
wypłacona została w styczniu 2011 roku. RIO to zbadała i stwierdziła, że to się może 
zdarzyć. Wysokość diet nie przekroczyła wskaźników ustawowych mimo, że jest 
niezgodna z zapisami uchwały rady Powiatu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Waszczyszyn stwierdził, iż odniósł wrażenie , że  
Dożynki Powiatowe w Dąbrównie zostały zbojkotowane przez wójtów i burmistrzów, 
których w większości nie było na obchodach tego święta. Podziękował w imieniu 
organizatorów wszystkim, którzy wzięli udział w tej uroczystości. Radny poinformował 
również, że podczas uroczystości dożynkowych byli przedstawiciele prasy, którzy 
robili zdjęcia. Stwierdził, ze był świadkiem bardzo prowokującej zabawy redaktorek 
tygodnika „Nasz Głos”, którym zrobił kilka zdjęć. Po tym fakcie, do radnego podszedł 
właściciel tej gazety z zarzutem, dlaczego radny wykonuje te zdjęcia. Powiedział 
również, że radny nie powinien robić tych zdjęć, a tym bardziej ich publikować. Po 
czym obrażał radnego i straszył, że „załatwi go”. Radny stwierdził, że p. Garski 
zachowywał się jakby był pod wpływem alkoholu. Wykonywał również zdjęcia w 
namiocie samorządowym, po czym został wyprowadzony przez radnego gminnego. 
Po tej sytuacji radny złożył doniesienie do policji. Powiedział, że jest bardzo oburzony 
zachowaniem mediów. 
 
Radny Cezary Wawrzyński potępił tę prowokację dziennikarską, którą opisał radny 
Waszczyszyn. Stwierdził, ze na pewno ilość uczestników takich uroczystości 
zmniejszy się w przyszłych latach, jeśli takie prowokacje będą miały miejsce. Radny 
poinformował, że nie mógł być obecny na tym święcie z powodu innych również 
ważnych zajęć tego dnia. 
 
Radny Tadeusz Łopata poinformował, że Miłakowo reprezentowało nasz powiat na 
Dożynkach Prezydenckich i zdobyło III miejsce za wykonany wieniec. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXII sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 

Wanda Łaszkowska 
 
 
 
Protokołowała  
Barbara Węglarz 
 


