Protokół Nr XXIII/2008
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 czerwca 2008 r.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1105, zakończono o godzinie 1505.
Podjęto uchwały od Nr XXIII/103/2008 do Nr XXIII/112/2008.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XXIII sesje Rady
Powiatu w Ostródzie, powitał radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych i
przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym
moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radnego Stanisława Brzozowskiego.
Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie
porządku obrad o nowy punkt 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie
określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Ostródzkiego”.
Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Rada, 19 głosami „za” , przy 1 głosie „przeciw”, wyraziła zgodę na proponowaną
zmianę porządku obrad.
Następnie, w związku ze złoŜeniem przez radną ElŜbietę Głowacką - Kutarba
rezygnacji z pracy w Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia,
złoŜył wniosek o zmianę porządku Obrad o nowy 12 punkt w brzmieniu: „12.Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych
komisji Rady Powiatu.”
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada, 13 głosami „za”, przy 3głosach - „przeciw” oraz 4 - „wstrzymujących się”,
wyraziła zgodę na proponowaną zmianę porządku obrad.
W związku z powyŜszym, dotychczasowe punkty od 11 do 13 otrzymują numerację
od 12 do 15.
Przewodniczący Rady odczytał rozszerzony porządek obrad, który brzmiał
następująco:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2008 rok.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia wieloletniego
kredytu.
4. Ustalenie najniŜszego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz uzgodnienia w tych jednostkach
wartości jednego punktu w złotych, w tym podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Technikum w Zespole Szkół w Saminie.

7. Rozpatrzenie skargi Państwa Zofii i Jerzego Skibniewskich na Zarząd Powiatu
dotyczącej sprzedaŜy nieruchomości przy ulicy Szosa Elbląska 25 w Ostródzie, w
tym podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie skargi Pani Marii Kisielewskiej na pracę Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, w tym podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podróŜy słuŜbowych radnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy
stałych komisji Rady Powiatu.
13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i z
realizacji uchwał Rady.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15. Sprawy róŜne.
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest
poinformowanie radnych jak i opinii publicznej, o działaniach jakie zostały podjęte
między sesjami, a mianowicie, zostały złoŜone dwa wnioski o zwołanie sesji w trybie
art.15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym. Wyraził obawę, Ŝe Przewodniczący
bezprawnie nie zwołał tej sesji. Wnioskodawcy otrzymali lakoniczne odpowiedzi,
które zostaną wnikliwie rozpatrzone przez zarówno organy ścigania, czyli
prokuraturę, jak i organ nadzoru nad pracą samorządu, a mianowicie Wojewodę
Warmińsko- Mazurskiego.
Radny wyraził równieŜ obawę, Ŝe dzisiejsze decyzje i uchwały będą nieprawomocne,
poniewaŜ Przewodniczący Rady nie zwołał wnioskowanych sesji.
Radny Fijas poinformował, Ŝe pierwszy wniosek został złoŜony 27 maja 2008 roku
Wnioskodawcy otrzymali odpowiedź Przewodniczącego Rady, mówiącą Ŝe wniosek
jest niekompletny i powinien być uzupełniony o projekty uchwał.
Radny dodał, Ŝe we wniosku nie było Ŝadnych punktów, gdzie wymagana byłaby
uchwała Rady Powiatu.
Następny wniosek złoŜyła grupa siedmiu radnych 18 czerwca 2008 r., gdzie
załączono projekt uchwały w punkcie 16 o odwołanie Przewodniczącego Rady
Powiatu.
Radny odczytał odpowiedź Przewodniczącego Rady skierowaną do wnioskodawców.
W.w. pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Radny Fijas stwierdził, Ŝe równieŜ dzisiejsza sesja i porządek obrad nie wyczerpuje
§28 Statutu Powiatu Ostródzkiego, poniewaŜ projekty uchwał nie zawierają
uzasadnień zawierających oczekiwane skutki społeczne, skutki finansowe i źródła ich
pokrycia.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe podejmując decyzję równieŜ konsultuje się
z prawnikami, widocznie niektóre sprawy są niedointerpretowane, są róŜnice takŜe
między prawnikami.
Radny Cezary Wawrzyński, w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Fijasa,
zaapelował do Przewodniczącego o konsekwencję, o traktowanie wnioskodawców,
w przypadku uchwał, tak samo, zgodnie z tym jak jest zapisane w Statucie.
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Radny stwierdził, Ŝe Przewodniczący napisał w odpowiedzi wnioskodawcom, Ŝe do
kaŜdego projektu uchwały obowiązkowo naleŜy dołączyć uzasadnienie i na dodatek,
co ma być w tym uzasadnieniu. Nie napisał natomiast o tym, Ŝe §16 ust.2 i 4 mówi, iŜ
o sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem
rozpoczęcia sesji i do zawiadomienia dołącza się porządek sesji wraz z projektami
uchwał.
W związku z powyŜszym radny Cezary Wawrzyński złoŜył wniosek o wycofanie
z porządku obrad projektów uchwał:
- w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2008 rok, z powodu braku uzasadnienia,
zawierającego wymagane elementy oraz niezachowania 7- dniowego terminu
dostarczenia projektów uchwał przed rozpoczęciem sesji. Radni zostali
powiadomieni na 5 dni przed terminem.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
- zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia wieloletniego kredytu- brak
uzasadnienia,
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
- w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz uzgodnienia w tych
jednostkach wartości jednego punktu w złotych- brak uzasadnienia,
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
- w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego- brak uzasadnienia,
zawierającego wymagane elementy oraz niezachowanie 7- dniowego terminu,
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
- w sprawie załoŜenia Technikum w Zespole Szkół w Saminie- brak uzasadnienia,
zawierającego wymagane elementy,
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
- w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Zofii i Jerzego Skibniewskich na Zarząd
Powiatu dotyczącej sprzedaŜy nieruchomości przy ulicy Szosa Elbląska 25 w
Ostródzie- brak uzasadnienia,
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
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- w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Kisielewskiej na pracę Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie- brak uzasadnienia
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
- w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządkubrak uzasadnienia,
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
- w sprawie podróŜy słuŜbowych radnych, brak uzasadnienia
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
- w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność
Powiatu Ostródzkiego,
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 8 głosach „za” i 13 - „przeciw”.
- w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych komisji
Rady Powiatu- brak uzasadnienia,
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada odrzuciła wniosek, przy 7 głosach „za” i 13 - „przeciw” i 1- „wstrzymującym
się”.
Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki poprosił o rozróŜnianie sesji
zwoływanej w trybie art.15 pkt.1 i w trybie art.15 pkt.7.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Uwag do protokołu z XXI sesji Rady Powiatu nie zgłoszono.
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych.
Rada, 15 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół z
poprzedniej XXI sesji Rady Powiatu.
Radny Bogusław Fijas, zgłosił wniosek o dopisanie w protokole XXII sesji z dnia 15
maja 2008 r., do wypowiedzi radnej Ireny Jara, w której to radna składa
podziękowania Radzie, wszystkim tym którzy podjęli decyzję w sprawie
przeznaczenia dodatkowych środków na budowę chodnika w Starych Jabłonkach,
następujących słów: „ja przeznaczyłam ze swojej doli, z mojego przydziału środki”.
Radny wyraził zdanie, Ŝe te słowa pokazują pewien mechanizm funkcjonowania
koalicji, w której jest tak zwana „korupcja polityczna”. W tym przypadku temat dotyczy
dróg i kwoty 4 milionów złotych.
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Radna Irena Jara powiedziała, Ŝe część powiatu obejmująca gminy: Dąbrówno,
Grunwald, Miłomłyn i Ostródę jest jej częścią. W poprzedniej kadencji oprócz
kawałka drogi w Starych Jabłonkach, nic nie moŜna było zrobić w gminie Ostróda.
Wszystkie środki na drogi szły na część północną powiatu, aby utrzymać koalicję,
aby załagodzić kolegów z Morąga.
Przewodniczący Rady stwierdził , Ŝe wszystkie inwestycje drogowe są prowadzone
na drogach powiatowych.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie poprawki zgłoszonej
przez radnego Fijasa.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada, przy 7 głosach „za”, 12- „przeciw” i 2- „wstrzymujących się” odrzuciła
poprawkę.
Więcej uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada, 13 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 1-„wstrzymującym się”, przyjęła
protokół z poprzedniej XXII sesji Rady Powiatu.
Drugim 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.
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu na
dzisiejszym posiedzeniu dokonał następujących zmian w budŜecie:
- korekta dotacji w wysokości 20.000 zł dla Komendy StraŜy PoŜarnej w Ostródzie,
która została wprowadzona do budŜetu w dniu 15 maja br.,
- wprowadzenie do budŜetu monitoringu w szkołach, po stronie dochodów- 104.230
zł, po stronie wydatków ogółem- 119.950 zł, w tym udział własny- 15.720 zł, ze
zwiększonej subwencji oświatowej
- zmniejszenie dofinansowania Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
w Ostródzie o 15.720 zł oraz o 20.000 zł na zakup tablic interaktywnych dla
Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie- 10.000 zł oraz Zespołu Szkół Licealnych
w Morągu- 10.000 zł (zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu),
- wykreślenie z inwestycji zakupu programu WULKAN ,
- przesunięcia w jednostkach zgodnie z ich wnioskami.
Deficyt po zmianach wynosi 5.558.241 zł.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe Sekretarz na posiedzeniu komisji
poinformował, iŜ w Starostwie będą podwyŜki średnio 700 złotych na etat. Zapytał
czy podobną podwyŜkę otrzymają pracownicy jednostek powiatowych.
Wicestarosta Zbigniew Połoniewicz odpowiedział, Ŝe w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zarządzie dróg Powiatowych
będzie podobna kwota podwyŜek, zaś w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz
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Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie minimalnie mniejsza lecz w przyszłym roku
przewidywane jest wyrównanie płac.
Radny Cezary Pec zapytał o inwestycję dotyczącą przebudowy drogi SzelągZawroty, która jest po raz kolejny zdejmowana. Radny zapytał kiedy ta droga będzie
w końcu robiona.
Skarbnik odpowiedziała, Ŝe droga Szeląg- Zawroty jest pierwszą pozycją w
załączniku Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008-2010. Ona nie spada, ale jest przesunięta po raz kolejny, poniewaŜ został
przesunięty nabór wniosków na początek lipca br. W związku z tym nie uda się w tym
roku rozpocząć inwestycji. W 2008 roku jest zapisana kwota na studium
wykonalności.
Radny Cezary Wawrzyński zwrócił uwagę, iŜ w § 3 nastąpiła pomyłka jest napisane
„w 2007 roku” , winno być „w 2008 roku”.
W związku z brakiem głosów przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Następnie odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Uchwała Nr XXII/103/2008 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2008 rok, została
podjęta 14 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 4
do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia wieloletniego kredytu.
Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki,
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz
pozytywnie
Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia,
zaopiniowały projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 21 radnych.
Uchwała Nr XXIII/104/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
wieloletniego kredytu, została podjęta 13 głosami „za”, przy 8 głosach
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie wznowił obrady i poinformował, Ŝe czwartym punktem porządku obrad
było ustalenie najniŜszego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz uzgodnienia w tych
jednostkach wartości jednego punktu w złotych, w tym podjęcie uchwały.
Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki,
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu Komisja BudŜetu i Gospodarki oraz
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Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały, nie mniej jednak w czasie dyskusji mówiono o tym, aby
dąŜyć do ujednolicenia stawek we wszystkich jednostkach w powiecie.
Radny Cezary Pec zapytał czy są opinie związków zawodowych do tej uchwały i co
w tych opiniach jest.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
odpowiedziała, Ŝe oczywiście opinie są i przedstawiła ich treść.

Anna

Gwara

Radny Pec przypomniał, Ŝe 21 listopada ubiegłego roku, była podejmowana taka
uchwała i wtedy teŜ trwała dyskusja, poniewaŜ stanowisko związków zawodowych
było takie jak i teraz, Ŝe najniŜsze wynagrodzenie we wszystkich placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostródzki powinno być jednakowe,
zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym. Wtedy to teŜ padły obietnice ze
strony Zarządu, Ŝe zajmie się on tą sprawą w pierwszym kwartale 2008 r. Niestety
rozwarstwienie się rozszerza i trudno będzie wprowadzić jednolite stawki nie
podwyŜszając ich do tych najwyŜszych.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu BoŜena Janowicz powiedziała, Ŝe nie
naleŜy mówić o wynagrodzeniach pracowników obsługi i administracji bez podejścia
do tego w sposób kompleksowy. Nie są to środki przyznawane w formie dotacji, ale
w ramach subwencji oświatowej, która musi pokryć wiele wydatków, między innymi
wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz wiele innych.
Przez pół roku., o którym mówi radny Pec zmieniło się wiele, na przykład w szkołach
powiatowych zmalała liczba uczniów o ponad 500 osób. To spowoduje zmniejszenia
subwencji. Trzeba realnie patrzeć na moŜliwości.
Naczelnik dodała równieŜ, Ŝe w układzie zbiorowym jest jednoznacznie
powiedziane, Ŝe pracodawca występuje z wnioskiem o ustalenie najniŜszego
wynagrodzenia i wartości punktu.
W powiatach trzeba zmieścić się w subwencji. Wszystkie podwyŜki będą robione
zgodnie z prawem i w ramach subwencji.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Anna Gwara
przypomniała, Ŝe w listopadzie było obiecywane, iŜ przeanalizowane zostaną
moŜliwości ujednolicenia najniŜszego wynagrodzenia i wartości jednego punktu, we
wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.
W dniu 4 marca br. zostało wystosowane w tej sprawie pismo do jednostek, z
zapytaniem o skutki finansowe jakie przyniesie ujednolicenie na poziomie
zaproponowanym przez związki zawodowe, czyli 850 zł- najniŜsze wynagrodzenie i 5
złotych- wartość jednego punktu.
Z odpowiedzi wynikało, Ŝe w skali powiatu naleŜałoby zwiększyć budŜet dla
jednostek oświatowych o około 300.000 zł. Nie znaleziono tych środków w
tegorocznym budŜecie, w związku z tym Zarząd postanowił, Ŝe kierownicy jednostek
będą mogli ustalić wynagrodzenia i wartość jednego punktu na poziomie
posiadanych budŜetów.
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe radni nie posiadają poprzedniej uchwały, aby
móc porównać zmiany. W projekcie uchwały nie ma takŜe opisanych skutków
finansowych jak i skutków społecznych.
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Radny powiedział równieŜ, Ŝe dzisiaj Rada przyjęła podwyŜkę wynagrodzeń
pracowników w Starostwie o kwotę 116.000 zł. Sekretarz informował na
posiedzeniach komisji, Ŝe to będzie 700 zł na etat.
Radny Fijas wyraził wątpliwość, iŜ w jednostkach podległych powiatowi, podwyŜki
będą porównywalne. Stwierdził równieŜ, Ŝe w ten sposób tworzy się społeczny efekt:
„dwór na ulicy Grunwaldzkiej” i „zaścianek w róŜnych miejscach naszego powiatu”,
choćby Powiatowy Urząd Pracy. Takimi decyzjami dalej zwiększa się dysproporcje.
W związku z brakiem głosów przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Następnie odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Uchwała Nr XXIII/105/2008 w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego
oraz uzgodnienia w tych jednostkach wartości jednego punktu w złotych, została
podjęta 12 głosami „za”, przy 9 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 6
do protokołu.
Radna Irena Jara złoŜyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 „Podjęcie
uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego”. Stwierdziła, Ŝe do tego
tematu powróci się w późniejszym terminie, po przyjrzeniu się podwyŜkom wójtów i
burmistrzów z terenu Powiatu Ostródzkiego.
Radny Cezary Wawrzyński złoŜył wniosek przeciwny do wniosku radnej Ireny Jara.
Zapytał cóŜ takiego się stało, Ŝe teraz naleŜy ten punkt zdjąć.
Radny chciałby, aby ta uchwała była dyskutowana i aby ona w głosowaniu upadła.
Wnioskodawcy chcieli osiągnąć: w ciągu półtora roku podwyŜka dla Starosty o 50% ,
z 8.000 zł na 12.000 zł.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnej Ireny Jara,
o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia
Starosty Ostródzkiego.
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Rada, 13 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 1- „wstrzymującym się” przyjęła
wniosek radnej Ireny Jarej.
W związku z powyŜszym, dotychczasowe punkty od 6 do 15 otrzymują numerację
od 5 do 14.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia
Technikum w Zespole Szkół w Saminie.
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.
JednakŜe Komisja Oświaty proponowała, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu Zespołu
Szkół w Saminie.
W związku z brakiem głosów przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
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Następnie odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXIII/106/2008, w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół w
Saminie, została podjęta 14 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” i
stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie skargi Państwa Zofii i
Jerzego Skibniewskich na Zarząd Powiatu dotyczącej sprzedaŜy nieruchomości przy
ulicy Szosa Elbląska 25 w Ostródzie, w tym podjęcie uchwały.
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, uznały skargę za
bezzasadną.
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, uznały skargę za bezzasadną.
Pani Zofia Skibniewska poinformowała, Ŝe od roku 1981 prowadziła razem z męŜem
Rodzinny Dom Dziecka w Ostródzie, od 4 lat jest na emeryturze, od roku jest
zlikwidowany Rodzinny Dom Dziecka.
Wyjaśniła, Ŝe nie zwracała się nigdzie ze skargą, lecz od lat stawiała problem do
rozwiązania, który polega na tym, Ŝe chcą bezpiecznie czuć się z zespołem ludzi,
których przez 28 lat wychowywali i zapewniali poczucie bezpieczeństwa, wyŜywienie
i wykształcenie.
Poinformowała równieŜ, Ŝe Rodzinny Dom Dziecka w Ostródzie wychował 27 osób,
z których jest 12 wnucząt. Budynek przy Szosie Elbląskiej 25 słuŜy temu zespołowi
ludzi. Chodzi o to, aby dzieci zawsze miały moŜliwość powrotu do domu.
Pani Skibniewska wyjaśniła, Ŝe chcieliby z męŜem nabyć ten budynek, oczywiście po
cenach preferencyjnych, poniewaŜ są juŜ emerytami i w tej chwili jeszcze dwoje
dzieci jest u nich w rodzinie zastępczej.
Poprosiła o pozwolenie im i całemu zespołowi cieszyć się z tego co sami
zorganizowali, nikt im tego budynku w podarunku nie dał. W tym budynku dach
pomagali robić, wówczas 14, 15 i 16- letni wychowankowie. To jest ich dorobek, ich
zaangaŜowanie społeczne.
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Józef Butkiewicz
przypomniał obecny stan prawny nieruchomości, przy ulicy Szosa Elbląska 25.
Poinformował, Ŝe jest to działka Nr 664 o powierzchni 18 arów 7 m2 zabudowana
budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Na tej nieruchomości
poprzednio działał Rodzinny Dom Dziecka, który uległ likwidacji. Nieruchomość ta
została w tej chwili podzielona. W budynku mieszkalnym zostały ustanowione
3 lokale. Lokal Nr 1 o powierzchni uŜytkowej 149,89 m2, do którego przynaleŜy
pomieszczenie gospodarcze Nr 1 o powierzchni 40,18 m2 i Nr 3 o powierzchni
70,77 m2. Lokal ten uŜytkują Państwo Skibniewscy, którzy na podstawie
porozumienia ponoszą koszty mediów, ale nie płacą czynszu.
Po podjęciu na dzisiejszej sesji uchwały ustalającej zasady wynajmu lokali
mieszkalnych, będzie moŜliwość zamiany porozumienia w umowę najmu, która
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będzie uprawniała Państwa Skibniewskich do zakupu na warunkach preferencyjnych,
ale lokalu Nr 1, a nie całej nieruchomości.
W związku z brakiem głosów przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie uznania skargi Państwa
Skibniewskich na Zarząd Powiatu dotyczącej sprzedaŜy nieruchomości przy ulicy
Szosa Elbląska 25 w Ostródzie, za bezzasadną.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada, 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5- „wstrzymujących się”, uznała
skargę Państwa Skibniewskich za bezzasadną.
Następnie odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXIII/107/2008, w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Zofii i Jerzego
Skibniewskich na Zarząd Powiatu dotyczącej sprzedaŜy nieruchomości przy ulicy
Szosa Elbląska 25 w Ostródzie, została podjęta 13 głosami „za”, przy 8 głosach
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Siódmym punktem porządku obrad było rozpatrzenie skargi Pani Marii Kisielewskiej
na pracę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, w tym
podjęcie uchwały.
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, uznały skargę za
bezzasadną.
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, uznały skargę za bezzasadną.
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe jedno z wyjaśnień Dyrektora Podsiadło
skierowane jest do Starosty Ostródzkiego, natomiast drugie, radny zacytował:
„Szanowni Radni. Oprócz powyŜszego wyjaśnienia typowo prawnego chciałbym
złoŜyć wyjaśnienia, które dotrą równieŜ do zwykłego obywatela i nie będą zbyt trudne
do zrozumienia.” Radny stwierdził, Ŝe to zdanie dyskwalifikuje całe pismo i w jakimś
sensie równieŜ Dyrektora. Odpowiedź skierowana do Starosty jest wyczerpująca i
przedstawia całą sytuację, a takie listy w pewnym sensie dyskwalifikują Dyrektora.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomasz Podsiadło
stwierdził, Ŝe dziwi się takiej wypowiedzi, ale kaŜdy ma prawo mieć swoje zdanie na
ten temat. Powiedział, Ŝe dla łatwiejszego zrozumienia, bo nie kaŜdy moŜe mieć
ochotę zaglądać do przepisów prawnych, pozwolił sobie na wyjaśnienia zwykłym,
prostym językiem.
Dyrektor przeprosił, jeŜeli te wyjaśnienia kogoś uraziły.
W związku z brakiem głosów przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie uznania skargi Pani Marii
Kisielewskiej na pracę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Ostródzie, za bezzasadną.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada, 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5- „wstrzymujących się”, uznała
skargę Pani Marii Kisielewskiej, za bezzasadną.
Następnie odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXIII/108/2008, w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Kisielewskiej
na pracę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, została
podjęta, 14 głosami „za”, przy 7- „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 9 do
protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie delegowania
radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
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 Rady poinformował, Ŝe zaproponowani radni wyrazili zgodę na
delegowanie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Uchwała Nr XXIII/109/2008 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku, została podjęta 15 głosami „za”, przy 6„wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie podróŜy słuŜbowych radnych było następnym punktem
porządku obrad.
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.
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe na komisjach podjęto decyzję, Ŝe treść
uchwały zostanie jeszcze skonsultowana z radcą prawnym Starostwa, poniewaŜ
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pojawiła się wątpliwość, czy w nawiasie moŜe być tak jak jest zapisane: „(Dz.U. Nr
27, poz.271 z późn.zm.)”.
Radny stwierdził równieŜ, Ŝe w uchwale trzeba konkretnie wskazać stawkę za 1 km
przebiegu, poniewaŜ zapis w rozporządzeniu określa maksymalną wysokość stawki.
Dlatego teŜ Rada podejmowała uchwałę, jaka to ma być konkretna kwota.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, Ŝe w tekście uchwał moŜe być
zapis „Dziennik Ustaw z późniejszymi zmianami”.
Wyjaśniła równieŜ, Ŝe w projekcie chodzi o odesłanie do obowiązującego
rozporządzenia, które podaje stawki. JeŜeli nie ma podanych innych kwot, przyjmuje
się, Ŝe stawka określona w rozporządzeniu jest wiąŜąca.
Radny Cezary Pec zaproponował poprawkę polegającą na zastąpieniu w § 1
wyrazów: „Określa się stawkę” na „Ustala się maksymalną stawkę określoną
w rozporządzeniu”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję poprawki.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada, 9 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 3- „wstrzymujących się” przyjęła
zaproponowaną poprawkę.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło 20 radnych.
Uchwała Nr XXIII/110/2008 w sprawie podróŜy słuŜbowych radnych została podjęta
2 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 17- „wstrzymujących się” i stanowi załącznik
Nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie wznowił obrady i poinformował, Ŝe kolejnym punktem porządku obrad
jest podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego.
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 20 radnych.
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Uchwała Nr XXIII/111/2008 w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 12 głosami „za”, przy
1 głosie „przeciw” i 7- „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Jedenastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe uchwała jest konsekwencją złoŜenia przez radną
ElŜbietę Głowacką- Kutarbę rezygnacji z pracy w Komisji Spraw Społecznych,
Porządku Publicznego i Zdrowia.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Uchwała Nr XXIII/112/2008 w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy i
osobowy stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” i 6- „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji
uchwał Rady było kolejnym punktem obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Ewa Michałowska stwierdziła, Ŝe czytając sprawozdanie z działalności
Zarządu nie znalazła punktu dotyczącego pisma Burmistrza Miasta Morąg z dnia 14
maja 2008 r. w sprawie pomocy, dofinansowania modernizacji oddziału neurologii
szpitala w Morągu. Radna nadmieniła, Ŝe odbyło się na ten temat posiedzenie
Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, gdzie sugerowano,
aby Burmistrz wystosował w tej sprawie pismo.
Wniosek Burmistrza został przesłany wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami:
projektem technologicznym, kosztorysami inwestorskimi: budowlanym, elektrycznym
i sanitarnym. Całe zadanie zostało przedstawione drobiazgowo. Dodała, Ŝe na
posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych radna ElŜbieta Głowacka- Kutarba
zadeklarowała, iŜ będzie ten temat pilotować.
Radna Michałowska zapytała dlaczego problem dofinansowania modernizacji
oddziału neurologicznego nie został poruszony na posiedzeniu Zarządu.
Radna ElŜbieta Głowacka- Kutarba przyznała, Ŝe faktycznie na posiedzeniu Komisji
Spraw Społecznych zadeklarowała, iŜ będzie temat pilotować. Stwierdziła
jednocześnie, iŜ nie wiedziała o wpłynięciu pisma Burmistrza Morąga w sprawie
dofinansowania modernizacji.
Radna Ewa Michałowska wyraziła przekonanie, Ŝe widocznie jest bałagan w
urzędzie. Powiedziała takŜe, Ŝe nasuwa się wniosek, iŜ to jest złośliwe działanie.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, Ŝe pismo Burmistrza Morąga zostało
skierowane do Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia.
Poinformował równieŜ, Ŝe na najbliŜszym posiedzeniu w dniu 2 lipca br. Zarząd
Powiatu zajmie się tą sprawą, nie czekając na opinię Komisji i w czwartek radna
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Michałowska i Burmistrz Morąga otrzymają odpowiedź na piśmie. Stwierdził
jednocześnie, Ŝe urzędnicy pracują bardzo dobrze i są fachowcami.
Radny Grzegorz Socha zapytał o plany Zarządu wobec budowy boiska w ramach
programu „Moje Boisko- Orlik 2012”.
Starosta odpowiedział, Ŝe w związku ze zwiększeniem kosztów budowy, zostało
wysłane pismo do Marszałka Województwa z zapytaniem o moŜliwość zwiększenia
dofinansowania lub rezygnacji z pewnej części inwestycji. Zarząd czeka na
odpowiedź.
Radny Bogusław Fijas zapytał, czy dofinansowanie z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obchodów 50-lecia Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Ostródzie, w wysokości 1.500 zł oraz obchodów 60-lecia OSP
w Zajezierzu - 2.000 zł, nie jest łamaniem dyscypliny finansów publicznych. Radny
Nadmienił, Ŝe Starosta jest członkiem OSP Zajezierze.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jan Janiak
odpowiedział, Ŝe PFOŚiGW ma określone zasady udzielania dotacji. Wyjaśnił, Ŝe
środki na obchody 50-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostródzie, nie będą
przeznaczone na konsumpcję. W trakcie obchodów odbędą się konferencja
naukowa, wystawy, pokazy a takŜe wręczenia dyplomów pucharów za osiągnięcia
w tej dziedzinie. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Zajezierzu zaś z okazji 60-lecia chce
zakupić mundury i to jest dofinansowanie tego zakupu.

W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Bogusław Fijas poruszył sprawę braku mikrofonów, które powinny być takie
jak do tej pory.
Radny powiedział równieŜ, Ŝe do 30 czerwca jest obowiązek, aby Walne
Zgromadzenie Wspólników PZOZ w Ostródzie S.A. przyjęło bilans i sprawozdanie za
rok 2007. Zapytał, czy bilans został przyjęty, jaka jest strata spółki i czym ta strata
będzie pokryta.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, Ŝe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
odbyło się w ubiegły piątek, tj. 27 czerwca. W porządku posiedzenia, między innymi
było udzielenie absolutorium dla byłej Rady Nadzorczej, dla byłej Pani Prezes, za
okres piastowania swojej funkcji. Było równieŜ absolutorium dla członków obecnej
Rady Nadzorczej i całego Zarządu spółki.
Powiedział równieŜ, Ŝe Radny Fijas otrzyma na piśmie odpowiedź na dalszą cześć
interpelacji, poniewaŜ Starosta w obecnej chwili nie jest w posiadaniu dokumentów.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne.
Radna Wanda Łaszkowska, przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki podzieliła
się refleksją na temat pracy komisji oraz pracy niektórych radnych.
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Poinformowała, Ŝe na przedostatnim posiedzeniu Komisji BudŜetu, które było
posiedzeniem wyjazdowym do Faltyjanek i Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Miłakowie. Celem głównym spotkania w Faltyjankach był
zapoznanie się z ośrodkiem, poniewaŜ nie wszyscy radni mieli okazję go oglądać.
Podsumowanie Komisji odbyło się w SOSW w Miłakowie. Radny Bogusław Fijas
przyjechał do Faltyjanek, „pokręcił się” i nie zwalniając się odjechał. Nie interesował
go dalszy przebieg posiedzenia, nie interesowały go informacje przekazane przez
ludzi zatrudnionych w SOSW Miłakowo.
Radna Łaszkowska wyraziła zdanie, Ŝe nie powinno tak być. JeŜeli jest posiedzenie,
cała komisja powinna pracować. Gdzie jest praca merytoryczna, gdzie jest
rozwiązywanie pewnych problemów, radnego Fijasa nie ma. Skoro jest się członkiem
komisji, przyjmuje się na siebie obowiązki, to trzeba się z nich wywiązywać, a nie
podpisywać listę i odchodzić. Stwierdziła, Ŝe radny Fijas działa tendencyjnie i
wybiórczo.
Radna Łaszkowska poinformowała, Ŝe przyniosła dzisiaj dla radnych materiały
promocyjne, zawierające mapy szlaków i tras rowerowych, przewodnik turystyczny
oraz albumy fotograficzne promujące 5 gmin naleŜących do Związku Stowarzyszeń
Kraina Drwęcy i Pasłęki, a mianowicie: Łuktę, Morąg, Ostródę, Grunwald i
Gietrzwałd.
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe w związku z tym, iŜ niebyło na posiedzeniu
wyjazdowym równieŜ innych radnych, odczuwa wystąpienie przewodniczącej Komisji
BudŜetu, jako personalny atak na radnego Fijasa.
Odnośnie pracy komisji radny miał uwagę, Ŝe nawet na ich posiedzeniach radni nie
mogą zabierać głosu, wyraŜać swojego zdania. Przykładem jest ostatnie posiedzenie
przedsesyjne komisji, gdzie Wicestarosta Połoniewicz zgłosił wniosek o zamknięcie
dyskusji na temat uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych
naleŜących do Powiatu Ostródzkiego.
Radny Pec powiedział, Ŝe miał uwagi odnośnie nierównego traktowania pracowników
jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy.
Przypomniał równieŜ, nawiązując do wypowiedzi radnej Michałowskiej w sprawie
wniosku o dofinansowanie modernizacji oddziału neurologicznego szpitala w Morągu,
Ŝe Starosta ma zatrudnionego pełnomocnika ds. słuŜby zdrowia, za 3.400 zł
miesięcznie, oprócz pracownika na etacie. W związku z tym wyraził zdziwienie, Ŝe
pismo Burmistrza gdzieś zaginęło.
Radny Bogusław Fijas odniósł się do wypowiedzi radnej Wandy Łaszkowskiej.
Powiedział, Ŝe na wyjazdowym posiedzeniu komisji w Faltyjankach zadał jedno
waŜne pytanie skierowane do członków Zarządu, na które nie otrzymał odpowiedzi:
jakie są dalsze zamiary Zarządu Powiatu w sprawie ośrodka w Faltyjankach.
Poinformował, Ŝe na to posiedzenie przyjechali panowie Starosta, Wicestarosta i
Sekretarz i nie zaszli do sali gdzie była Komisja.
Radny Fijas zapytał dlaczego waŜne tematy, które dotyczą budŜetu nie są
podejmowane na forum komisji. Jako przykład podał Komisję Spraw Społecznych,
Porządku Publicznego i Zdrowia, która w ogóle nie podejmuje sprawy słuŜby
zdrowia.
Radny poinformował o otrzymanym przez niego wyróŜnieniu za pracę w samorządzie
z rąk Marszałka Województwa. Podziękował pracownikom obsługi Rady, którzy
musieli zapewne przygotować wniosek do Marszałka.
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Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe wniosek do Marszalka Województwa
złoŜył on, poniewaŜ chce współpracy. Stwierdził, Ŝe radny Fijas jest aktywnym
radnym, w doniesieniach do prokuratury, co motywuje Zarząd do pracy.
Odnośnie posiedzenia wyjazdowego Komisji BudŜetu i Gospodarki powiedział, Ŝe to
nie była wycieczka, ale konsekwentna, konkretna rozmowa. W Ośrodku w Miłakowie
Komisja dowiedziała się o rzeczach, o których gro nie miało pojęcia: co w Ośrodku
się dzieje, jak to wszystko wygląda. Wyraził przekonanie, Ŝe komisje są po to, aby na
ich posiedzeniach pracować.
Starosta podziękował Radcy Prawnemu Pani Marzennie Koziorowskiej za pomoc w
ukierunkowaniu działań Starosty i Zarządu Powiatu w ramach obowiązujących
przepisów prawnych.
Radny Stanisław Siwkowski poprosił o wzajemne szanowanie się, poniewaŜ jego w
dniu 7 czerwca br. , podczas Dni Drwęcy, kiedy to miał być rozegrany mecz między
samorządami, nie poszanowano. Nikt nie powiadomił radnego o fakcie, Ŝe mecz się
nie odbędzie.
Starosta Brodiuk przeprosił radnego Siwkowskiego za zaistniałą sytuację w imieniu
organizatorów, którymi były samorządy: gminny, miejski i powiatowy. Wyjaśnił, Ŝe
mecz nie odbył się, poniewaŜ nie przyjechali zawodnicy z gmin ościennych.
Poinformował równieŜ, Ŝe na ostatnim posiedzeniu przedsesyjnym komisji było
mówione, Ŝe warto aby Powiat Ostródzki przystąpił do Stowarzyszenia Miast, Gmin i
Powiatów Dorzecza Drwęcy.
Radna Irena Jara nawiązując do wypowiedzi radnej Łaszkowskiej, powiedziała Ŝe
przewodniczącej Komisji BudŜetu i Gospodarki chodziło nie o radnych, których w
ogóle nie było na posiedzeniu, ale o tych, którzy podpisali listę i ich nie było.
Stwierdziła, Ŝe radny Fijas wychodząc , mógł wykreślić się z listy obecności i zwolnić
u przewodniczącej posiedzenia komisji.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę urlopową, co najmniej do 20 sierpnia 2008 r.
nie będzie zwoływał sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku przewodniczący zamknął XXIII sesję Rady
Powiatu w Ostródzie III kadencji.

Protokołowała:
Aneta Markowska
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