
PROTOKÓŁ  Nr XXIII/2004
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 16 sierpnia 2004r.

Obrady rozpocz� to o godz. 10.00, zako� czono o godz. 12.10.
Podj� to uchwały od Nr XXIII/148/2004 do Nr XXIII/154/2004.

W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z list�  obecno� ci, która stanowi
zał� cznik Nr 1 do protokołu.

Przewodnicz� cy Rady Jerzy Grubba otworzył XXIII Sesj�  Rady Powiatu
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i
zaproszonych go� ci.
Na sekretarza obrad przewodnicz� cy powołał radnego Aleksandra Gawryluka.

Porz� dek obrad brzmiał nast� puj� co:
1. Przyj� cie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o przebiegu wykonania bud� etu Powiatu za I półrocze 2004

roku.
3. Podj� cie uchwały w sprawie zmian w bud� ecie powiatu na 2004 rok.
4. Podj� cie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce

samorz� du terytorialnego.
5. Podj� cie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomo� ci jako wkładu

niepieni� � nego (aportu) do PZOZ w Ostródzie S.A.
6. Podj� cie uchwały zmieniaj� cej uchwał�  w sprawie polityki o� wiatowej

Powiatu Ostródzkiego na lata 2004-2011.
7. Wybór członka Zarz� du Powiatu, w tym podj� cie uchwały.
8. Sprawozdanie z działalno� ci Zarz� du Powiatu w okresie mi� dzy sesjami i

z realizacji uchwał Rady.
9. Interpelacje, zapytania, wnioski i o� wiadczenia radnych.

Uwag do porz� dku obrad nie zgłoszono.

Pierwszym punktem porz� dku obrad było przyj� cie protokołu z
poprzedniej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Protokół z XXII Sesji Rady Powiatu został przyj� ty przez Rad�  19 głosami „za”
i 2 głosami „wstrzymuj� cymi si� ”.

Informacja o przebiegu wykonania bud� etu Powiatu za I półrocze 2004
roku była drugim punktem porz� dku obrad.
Skarbnik Powiatu Bo� ena Szewczyk przedstawiła informacj�  i stanowi ona
zał� cznik Nr 2 do protokołu.
Uwag do informacji nie było.
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Przewodnicz� cy odczytał uchwał�  Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycz� cej
wydania opinii o informacji.
Uchwała Nr 716/2004 Składu Orzekaj� cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie opinii o przedło� onej przez
Zarz� d Powiatu Ostródzkiego informacji z przebiegu wykonania bud� etu za I
półrocze 2004r., stanowi zał� cznik Nr 3 do protokołu.

Trzecim punktem porz� dku obrad było podj� cie uchwały w sprawie
zmian w bud� ecie powiatu na 2004 rok.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Uchwała Nr XXIII/148/2004 w sprawie zmian w bud� ecie powiatu na 2004 rok,
została podj� ta przy 17 głosach „za”, 4 głosach „wstrzymuj� cych si� ” i stanowi
zał� cznik Nr 4 do protokołu.

Nast� pnym punktem porz� dku obrad było podj� cie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorz� du terytorialnego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicz� cy odczytał tre� �  projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Uchwała Nr XXIII/149/2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
jednostce samorz� du terytorialnego, została podj� ta jednogło� nie i stanowi
zał� cznik Nr 5 do protokołu.
Radny Cezary Pec zapytał czy jest znany termin rozpocz� cia likwidacji
mogielników.
Starosta odpowiedział, � e na dzie�  dzisiejszy nie ma informacji o terminie
rozpocz� cia. Rada Powiatu w Ostródzie, jako ostatnia w województwie
podejmuje tak�  uchwał� .

Podj� cie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomo� ci jako wkładu
niepieni� � nego (aportu) do PZOZ w Ostródzie S.A. było pi� tym punktem
porz� dku obrad.
Radny Cezary Pec zapytał, czy ustalona jest z potencjalnym inwestorem kwota
aportu. Zapytał równie�  czy podpisane jest porozumienie i je� li tak, to w jakiej
formie.
Wicestarosta Andrzej Ma� ka odpowiedział, � e w pi� tek (13 sierpnia br.) został
podpisany protokół uzgodnie�  z Prezesem Firmy „Kliniki St. Paul” Januszem
Ostrowskim, który � yczyłby sobie, � eby Spółka nie była obci� � ona strat� .
Powiedział, � e dzisiaj Rada podejmie uchwał�  wyra� aj� c�  zgod�  na wniesienie
aportu o warto� ci 893 000 zł, a na nast� pnej sesji – b� dzie propozycja
wniesienia dalszych cz� � ci działek o warto� ci około 900 000 zł.
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Sekretarz Powiatu Gra� yna Ciuryło powiedziała, � e Firma „Kliniki St. Paul” nie
chciałyby wej� �  do Spółki obci� � onej strat� . Dzisiaj jest propozycja wyra� enia
zgody na wniesienie aportu o warto� ci 893 000 zł, a na nast� pnej sesji – około
900 000 zł. W tej chwili wykonywana jest wycena działek, które byłyby
wniesione jako aport na t�  kwot� . Ogółem wprowadzony byłby aport o warto� ci
1 821 000 zł.
Wniesiony aport o warto� ci 1 821 000 zł plus kapitał Spółki w wysoko� ci
3 316 000 zł daje kwot�  5 137 000 zł. Po obni� eniu o strat�  w wysoko� ci 2 212
905 zł, 26% powiatu b� dzie stanowiło kwot�   2 920 000 zł. Firma „Kliniki  St.
Paul” wniesie kapitał w wysoko� ci 8 326 000 zł. W protokole uzgodnie�
zapisano równie� , � e strony akceptuj�  tre� �  zmian w Statucie. Sekretarz
poinformowała, � e Inwestor chce podpisa�  umow�  w formie aktu notarialnego.
W zwi� zku z tym, � e koszty podpisania umowy w tej formie s�  wysokie,
poniesie je Inwestor. Ustalono, � e umowa b� dzie podpisana w terminie do 27
sierpnia br.
Po wykonaniu wyceny, b� dzie przygotowana kolejna uchwała wyra� aj� ca zgod�
na wniesienie aportu.

Radny Cezary Wawrzy� ski stwierdził, � e radni na posiedzeniach komisji
proponowali podj� �  uchwał�  o wniesieniu aportu, ale ju�  po podpisaniu
porozumienia. „Skoro porozumienie ma by�  podpisane 27 sierpnia br., to
podejmijmy uchwał�  o wniesieniu cało� ci aportu, tj. o warto� ci 1 821 000 zł, po
tym terminie. Teraz nie wiemy, czy Firma „Kliniki St. Paul” jest  ju�
inwestorem.”

Sekretarz Powiatu odpowiedziała, � e „ta uchwała niczym fizycznym nie
skutkuje”. To jest tylko wyra� enie zgody przez Rad�  na wniesienie aportu.

Starosta proponował, � eby Rada przyj� ła t�  uchwał�  w proponowanej wersji,
poniewa�  niczym ona nie skutkuje, a uwiarygodni Zarz� d do podpisania
porozumienia.

Skarbnik Powiatu uzasadniła konieczno� �  podj� cia uchwały tym, � e o tych
czynno� ciach dotycz� cych wnoszenia aportu został poinformowany ju�  Pan
Ostrowski, który zapoznał si�  z wycen�  nieruchomo� ci i wycofanie si�  Rady z
jej uchwalenia mogłoby budzi�  jego niepokój.

Radny Bogusław Soliszko wnioskował o zamkni� cie dyskusji w tym temacie,
poniewa� , zdaniem radnego, wszystkie sprawy zostały wyja� nione.
„Dla nas Pan Ostrowski stanie si�  partnerem po podpisaniu umowy w dniu 27
sierpnia” – stwierdził radny Cezary Wawrzy� ski.
Radny Stanisław Dzwolak  stwierdził, � e ta uchwała otwiera „zielone � wiatło”
Walnemu Zgromadzeniu, � e jest wola Rady o utrzymaniu Spółki.
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Radny Cezary Pec stwierdził, � e Rada powinna podj� �  uchwał�  o wniesieniu
aportu w cało� ci po podpisaniu porozumienia z Firm�  Kliniki St. Paul,
zwłaszcza, � e w protokole uzgodnie�  zawarta jest kwota warto� ci aportu 1 821
000 zł, a nie 893 000 zł. Powiedział, � e cały czas mówiło si�  o wy� szych
kwotach wniesionych przez inwestora. „Nasuwa si�  pytanie, czy te 8 mln zł
wystarczy na realizacj�  inwestycji.” Powiedział, � e wprowadzaj� c najbardziej
atrakcyjne działki do Spółki, zamykamy sobie drog�  uczestnictwa w innych
negocjacjach, gdyby Firma „Kliniki St. Paul” si�  wycofała. Zdaniem radnego, te
działki mogłyby by�  przeznaczone na sprzeda� , a � rodki uzyskane z ich
sprzeda� y przeznaczone na udział własny przy pozyskiwaniu � rodków na
inwestycj� .
Radny poprosił o kilka minut przerwy w obradach.

Przewodnicz� cy ogłosił przerw� .

Po przerwie przewodnicz� cy wznowił obrady.
Radny Edmund Banasiak zapytał, jaka jest sytuacja w Spółce i dlaczego Spółka
generuje długi. Zdaniem radnego, przez wydłu� anie terminu podpisania umowy,
strata w Spółce wzro� nie.

Przewodnicz� cy poinformował, � e na sesj�  została zaproszona Prezes Zarz� du
Spółki Pani Mirosława Bili� ska i Przewodnicz� cy Rady Nadzorczej Marek
Kwietko-B� bnowski, ale nie s�  obecni.
Nast� pnie zarz� dził głosowanie w sprawie wniosku radnego Bogusława
Soliszko o zamkni� cie dyskusji.
Rada 11 głosami „za”, 10 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymuj� cym si� ”
opowiedziała si�  za wnioskiem o zamkni� cie dyskusji.

Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały w sprawie wniesienia nieruchomo� ci
jako wkładu niepieni� � nego (aportu) do PZOZ w Ostródzie S.A.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr XXIII/150/2004 w sprawie wniesienia nieruchomo� ci jako wkładu
niepieni� � nego (aportu) do PZOZ w Ostródzie S.A. została podj� ta przy 11
głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 10 głosach „wstrzymuj� cych si� ” i stanowi
zał� cznik Nr 6 do protokołu.

Kolejnym punktem porz� dku obrad było podj� cie uchwały zmieniaj� cej
uchwał�  w sprawie polityki o� wiatowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2004-
2011.
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Przewodnicz� cy poinformował, � e wpłyn� ło do Rady Powiatu wezwanie
radnego Cezarego Wawrzy� skiego do usuni� cia prawa, które omawiane było na
wszystkich komisjach Rady.
Pismo stanowi zał� cznik Nr 7 do protokołu.
Przypomniał te� , � e wi� kszo� �  radnych na posiedzeniach komisji przyj� ła
propozycj�  Zarz� du, aby w uchwale z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie
polityki o� wiatowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2004-2011, dokona�  zmiany
polegaj� ce na uchwaleniu nowego brzmienia zał� czników Nr 1 i Nr 2, a tak� e
uchwali�  nowe brzmienie § 5 uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicz� cy odczytał tre� �  projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr XXIII/151/2004 zmieniaj� ca uchwał�  w sprawie polityki
o� wiatowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2004-2011, została podj� ta przy 18
głosach „za”, 4 głosach „wstrzymuj� cych si� ” i stanowi zał� cznik Nr 8 do
protokołu.

Siódmym punktem porz� dku obrad był wybór członka Zarz� du Powiatu,
w tym podj� cie uchwały.
Przewodnicz� cy poinformował, � e na podstawie art.27 ust.3 ustawy o
samorz� dzie powiatowym Rada Powiatu wybiera członka Zarz� du na wniosek
Starosty zwykł�  wi� kszo� ci�  głosów w obecno� ci co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Nast� pnie poprosił Starost�  o zgłoszenie kandydata na członka zarz� du Powiatu.
Starosta zgłosił na kandydata członka Zarz� du radn�  Iren�  Jara.
Radna wyraziła zgod�  na kandydowanie.
Przewodnicz� cy zaproponował 3-osoby skład Komisji Skrutacyjnej.
Rada 21 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymuj� cym si� ” opowiedziała si�  za 3-
osobowym składem Komisji.
Przewodnicz� cy poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji.
Radny Cezary Pec zgłosił do pracy w Komisji radnego Cezarego
Wawrzy� skiego.
Wicestarosta Andrzej Ma� ka zgłosił do pracy w Komisji radnego Stanisława
Siwkowskiego.
Starosta Janusz Lipski zgłosił do pracy w Komisji radnego Waldemara
Baumanna.
Wszyscy radni wyrazili zgod�  na prac�  w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicz� cy zarz� dził głosowanie w sprawie proponowanego składu
Komisji Skrutacyjnej.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Rada jednogło� nie wyraziła zgod�  na nast� puj� cy skład Komisji Skrutacyjnej:

1) Waldemar Baumann,
2) Stanisław Siwkowski,
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3) Cezary Wawrzy� ski.

Nast� pnie Przewodnicz� cy zarz� dził krótk�  przerw�  w celu ukonstytuowania si�
Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie Przewodnicz� cy wznowił obrady, a radny Cezary Wawrzy� ski –
przewodnicz� cy Komisji Skrutacyjnej, poinformował, � e głosowa�  nale� y
stawiaj� c znak „X” w jednej z kratek. Postawienie wi� cej ni�  jednego znaku
„X” lub niepostawienie znaku „X” w � adnej kratce, powoduje niewa� no� �
głosu.
Nast� pnie Przewodnicz� cy Komisji wyczytywał kolejno nazwiska radnych,
którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.

Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki i stwierdziła, � e w trakcie
głosowania na sali obecnych było 22 radnych, w głosowaniu wzi� ło udział 22
radnych, oddano 22 karty do głosowania. Głosów wa� nych było 22, niewa� nych
0. Spo� ród głosów wa� nych: „za” wyborem oddano 12 głosów, „przeciw”
wyborowi – 10 głosów.
Komisja stwierdziła, � e w wyniku głosowania tajnego na członka Zarz� du
Powiatu została wybrana radna Irena Jara.
Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowi�  zał� cznik Nr
9 do protokołu.

Wiceprzewodnicz� ca Rady Irena Jara podzi� kowała za zaufanie i powiedziała,
� e postara si�  godnie reprezentowa�  nie tylko tych radnych, którzy poparli jej
kandydatur� , ale szczególnie pozostałych radnych.
Nast� pnie na r� ce Przewodnicz� cego zło� yła rezygnacj�  z funkcji
Wiceprzewodnicz� cej Rady Powiatu.
Rezygnacja  radnej Ireny Jara stanowi zał� cznik Nr 10 do protokołu.

Wicestarosta Andrzej Ma� ka zgłosił wniosek o rozszerzenie porz� dku obrad o
punkt dotycz� cy podj� cia uchwały w sprawie przyj� cia rezygnacji radnej.

Przewodnicz� cy zarz� dził głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku o
rozszerzenie porz� dku obrad poprzez wprowadzenie punktu w brzmieniu:
„Podj� cie uchwały w sprawie przyj� cia rezygnacji Ireny Jara z funkcji
Wiceprzewodnicz� cej Rady Powiatu.”.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Rada jednogło� nie opowiedziała si�  za wprowadzeniem do porz� dku obrad
punktu w brzmieniu: „Podj� cie uchwały w sprawie przyj� cia rezygnacji Ireny
Jara z funkcji Wiceprzewodnicz� cej Rady Powiatu”.
Przewodnicz� cy poinformował, � e w zwi� zku z powy� szym punkty Nr 8 i Nr 9
porz� dku obrad otrzymuj�  numeracj�  9 i 10.
Nast� pnie odczytał tre� �  projektu uchwały.
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W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr XXIII/152/2004 w sprawie przyj� cia rezygnacji Ireny Jara z funkcji
Wiceprzewodnicz� cej Rady Powiatu, podj� ta została jednogło� nie i stanowi
zał� cznik Nr 11 do protokołu.

Nast� pnie Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru członka
Zarz� du Powiatu.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Uchwała Nr XXIII/153/2004 w sprawie wyboru członka Zarz� du Powiatu w
Ostródzie została podj� ta przy 21 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymuj� cym si� ” i
stanowi zał� cznik Nr 12 do protokołu.

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 13 do protokołu.
W zwi� zku z tym, � e radni otrzymali sprawozdanie na pi� mie wcze� niej,
Starosta poprosił o ewentualne pytania do sprawozdania.
Radny Cezary Pec stwierdził, � e sprawozdanie zawiera prace Zarz� du do dnia
11 sierpnia. Zapytał, czy od tej daty do dnia dzisiejszego nie było posiedzenia
Zarz� du.
Starosta odpowiedział, � e ostatnie posiedzenie Zarz� du odbyło si�  11 sierpnia.

Ostatnim punktem porz� dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski i
o� wiadczenia radnych.
Radny Cezary Wawrzy� ski zgłosił wniosek o przeprowadzenie przez Komisj�
Rewizyjn�  kontroli w zakresie zbadania procesu likwidacji gospodarstwa
pomocniczego Centrum Edukacji Ekologicznej w Faltyjankach.

Radny Andrzej Waszczyszyn, Przewodnicz� cy Komisji Rewizyjnej dodatkowo
zgłosił wniosek o wyra� enie zgody na przeprowadzenie kontroli w zakresie
zbadania likwidacji gospodarstwa pomocniczego rolnego w Zespole Szkół
Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie.

Przewodnicz� cy zarz� dził głosowanie w sprawie zgłoszonych wniosków.
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych.
Rada jednogło� nie opowiedziała si�  za przeprowadzeniem przez Komisj�
Rewizyjn�  kontroli w zakresie zbadania procesu likwidacji gospodarstwa
pomocniczego Centrum Edukacji Ekologicznej w Faltyjankach.
Równie�  jednogło� nie Rada opowiedziała si�  za przeprowadzeniem przez
Komisj�  Rewizyjn�  kontroli w zakresie zbadania procesu likwidacji
gospodarstwa pomocniczego rolnego w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych
w Dobrocinie.
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Uchwała Nr XXIII/154/2004 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenia kontroli stanowi zał� cznik Nr 14 do protokołu.

Radny Cezary Pec zapytał jaki jest przebieg wizyty delegacji z Osterode am
Harz.
Starosta odpowiedział, � e delegacja w składzie: Starosta, Sekretarz, Tłumacz,
Burmistrz z pracownikiem ds. kontaktów i wymiany, przebywała w powiecie od
pi� tku wieczorem do poniedziałku rano. Dzisiaj rano delegacja wyjechała.
W sobot�  było wspólne spotkanie z przedstawicielami Miasta Ostróda. Podj� te
zostały uzgodnienia dotycz� ce wymiany młodzie� y, za które odpowiedzialna
jest Naczelnik Wydziału O� wiaty. Koordynatorem ds. kontaktów b� dzie Pan
Henryk Hoch. Uzgodniono rozszerzy�  kontakty o wymian�  młodzie� y ze
Specjalnym O� rodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie, Zespołem
Szkół Zawodowych im. Staszica w Ostródzie i Zespołem Szkół Zawodowych
im. Petöfi.

Radny Edmund Banasiak powtórzył wniosek, który zło� ył na posiedzeniu
komisji, dotycz� cy wyremontowania drogi Wirwajdy – Lipowo.

Radny Bogusław Fijas stwierdził, � e na komisjach został zgłoszony wniosek
dotycz� cy wykazu wyremontowanych dotychczas dróg w powiecie oraz
wyliczenia kosztów szkole�  Pani Bo� eny Łaszkiewicz.
Starosta odpowiedział, � e materiały zostan�  przygotowane i na nast� pnej sesji
radni je otrzymaj� . Powiedział, � e dotychczas wyremontowano ponad 2/3 dróg.

Zdaniem radnego Bogusława Fijasa, odpowiedzi na wnioski komisji powinny
by�  udzielone na dzisiejszej sesji.

Radny Edmund Banasiak ponowił pytanie o stan zadłu� enia Spółki.
Starosta odpowiedział, � e na pewno Komisja Bud� etowa zajmie si�  tym
tematem  i na nast� pnej sesji b� dzie udzielona odpowied� .

Wobec wyczerpania porz� dku obrad Przewodnicz� cy zamkn� ł XXIII
Sesj�  Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji.

Protokołowała
Barbara W� glarz.


