
PROTOKÓŁ  Nr XXIV/2004
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 2 wrze
�
nia 2004r.

Obrady rozpocz� to o godz. 12.10, zako� czono o godz. 15.15.
Podj� to uchwały od Nr XXIV/155/2004 do Nr XXIV/159/2004.

W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z list�  obecno� ci, która stanowi
zał� cznik Nr 1 do protokołu.

Przewodnicz� cy Rady Jerzy Grubba otworzył XXIV Sesj�  Rady Powiatu
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i
zaproszonych go� ci.

Na sekretarza obrad Przewodnicz� cy powołał radn�  Iren�  Jara.
Nast� pnie zapytał, czy s�  uwagi do porz� dku obrad.

Radny Cezary Wawrzy� ski zaproponował, aby punkt 6 w brzmieniu: „Podj� cie
uchwały zmieniaj� cej uchwał�  w sprawie podró� y słu� bowych radnych”
zamieni�  kolejno� ci�  z punktem 8 w brzmieniu: „Wybór wiceprzewodnicz� cego
Rady Powiatu, w tym podj� cie uchwały”. Radny stwierdził, � e wybór spo� ród
jednego kandydata, nie jest wyborem.

Radny Cezary Pec stwierdził, � e w imieniu wnioskodawców wycofuje wniosek
o odwołanie Starosty Ostródzkiego. Powiedział, � e w zwi� zku z tym, punkt  w
brzmieniu: „Odwołanie Starosty Ostródzkiego Pana Janusza Lipskiego, w tym
podj� cie uchwały” byłby bezprzedmiotowy.

Przewodnicz� cy zarz� dził głosowanie w sprawie zło� onych wniosków w
kolejno� ci zgłosze� .
Rada 17 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 4  głosami „wstrzymuj� cymi si� ”
opowiedziała si�  za zamian�  kolejno� ci punktu Nr 6 na punkt Nr 8 i odwrotnie.

Drugim zło� onym wnioskiem było o� wiadczenie w sprawie wycofania wniosku
o odwołanie Starosty.
Starosta Janusz Lipski stwierdził, � e skoro wniosek znalazł si�  w porz� dku
obrad, to jego zdj� cie nale� y przegłosowa� .

Radny Cezary Wawrzy� ski  stwierdził, � e skoro wnioskodawcy wycofuj�
wniosek, Rada nie zgadza si�  i nie zmienia porz� dku obrad, a Starosta zostaje
odwołany, to co wtedy. „Czy odwołanie jest skuteczne, czy nie”.
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Zdaniem radnego Stanisława Dzwolaka, skoro wniosek został zło� ony, musi by�
głosowany.

Przewodnicz� cy powiedział, � e s�  dwie interpretacje dotycz� ce sprawy
wycofania wniosku o odwołanie Starosty. W zwi� zku z tym, � e Radca Prawny
Marzenna Koziorowska jest nieobecna na sesji, poniewa�  uczestniczy w tej
chwili przy podpisywaniu umowy dotycz� cej obj� cia akcji Spółki PZOZ,
Przewodnicz� cy ogłosił przerw�  do czasu jej przybycia i wyja� nienia  tematu.

Po przerwie Przewodnicz� cy wznowił obrady i poprosił Radc�  Prawnego
Marzenn�  Koziorowsk�  o interpretacj�  prawn�  na temat faktu wycofania
wniosku o odwołanie Starosty na sesji w dniu dzisiejszym. Zapytał te� , czy ten
wniosek podlega automatycznemu zdj� ciu z porz� dku obrad.

Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, � e zgłoszony wniosek
został uj� ty w porz� dku obrad. Rada, zgodnie z art.15 ust.2 ustawy
o samorz� dzie, mo� e wprowadzi�  zmiany w porz� dku obrad bezwzgl� dn�
wi � kszo� ci�  głosów ustawowego składu. Je� li zostaje zmieniony porz� dek
obrad, wówczas na nast� pnej sesji mo� e by�  zło� ony nast� pny wniosek
o odwołanie Starosty, je� li nie, kolejny wniosek mo� na składa�  po upływie
6 miesi� cy. Gdyby wniosek został wycofany przed ustaleniem porz� dku obrad,
wówczas nie byłby w nim uj� ty.

Radny Cezary Wawrzy� ski powiedział, � e obecnie wniosek o odwołanie jest
bezprzedmiotowy.

Radny Bogusław Fijas stwierdził, � e nie ma konieczno� ci zmiany porz� dku
obrad. „Realizuj� c porz� dek obrad dochodzimy do wła� ciwego punktu i wtedy
głosowanie jest bezprzedmiotowe.”

Radny Cezary Pec stwierdził, � e nie składał wniosku o zmian�  porz� dku obrad,
tylko o wycofanie wniosku o odwołanie Starosty.

Wiceprzewodnicz� cy Rady Andrzej Niewiadomski zło� ył wniosek o zdj� cie
z porz� dku obrad punktu Nr 7 w brzmieniu: „Odwołanie Starosty Ostródzkiego
Pana Janusza Lipskiego, w tym podj� cie uchwały.”

Przewodnicz� cy zarz� dził głosowanie w sprawie zło� onego wniosku.
Rada 11 głosami „za”, 11 glosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymuj� cym si� ”
nie wyraziła zgody na zmian�  porz� dku obrad poprzez zdj� cie punktu Nr 7.

Przewodnicz� cy odczytał porz� dek obrad, który brzmiał nast� puj� co:



3

1. Przyj� cie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podj� cie uchwały zmieniaj� cej uchwał�  w sprawie okre� lenia zada�  z

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizacj�  których
przeznacza si�  � rodki Pa� stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

3. Podj� cie uchwały w sprawie okre� lenia zasad cz� � ciowego lub
całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka
w rodzinie zast� pczej.

4. Podj� cie uchwały w sprawie zało� enia Szkoły Specjalnej
Przysposabiaj� cej do Pracy w Szymanowie dla uczniów z upo� ledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawno� ciami sprz� � onymi, której uko� czenie umo� liwia
uzyskanie � wiadectwa potwierdzaj� cego przysposobienie do pracy.

5. Podj� cie uchwały w sprawie zało� enia O� rodka Dokształcania i
Doskonalenia Zawodowego.

6. Wybór wiceprzewodnicz� cego Rady Powiatu, w tym podj� cie uchwały.
7. Odwołanie Starosty Ostródzkiego Pana Janusza Lipskiego, w tym

podj� cie uchwały.
8. Podj� cie uchwały zmieniaj� cej uchwał�  w sprawie podró� y słu� bowych

radnych.
9. Sprawozdanie z działalno� ci Zarz� du Powiatu w okresie mi� dzy sesjami i

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

Pierwszym punktem porz� dku obrad było przyj� cie protokołu z poprzedniej
sesji.
Radny Cezary Wawrzy� ski stwierdził, � e w protokole na stronie 2 i 3 mówi si�
o propozycji wniesienia na nast� pnej sesji dalszych działek jako aportu do
Spółki. Czy to jest bł� d, � e na dzisiejszej sesji nie takiego projektu uchwały.

Starosta odpowiedział, � e trwaj�  jeszcze uzgodnienia z Prezesem Firmy „Kliniki
St. Paul”. W dalszym ci� gu uzgadniana jest tre� �  umowy.

Wi � cej uwag do protokołu nie zgłoszono.
W chwili głosowania na sali obecnych  było 23 radnych.
Protokół z XXIII Sesji Rady Powiatu został przyj� ty przez Rad�  jednogło� nie.

Podj� cie uchwały zmieniaj� cej uchwał�  w sprawie okre� lenia zada�
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizacj�  których przeznacza
si�  � rodki Pa� stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , było
nast� pnym punktem porz� dku obrad.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicz� cy odczytał tre� �  projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr XXIV/155/2004 zmieniaj� ca uchwał�  w sprawie okre� lenia zada�
 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizacj�  których przeznacza
si�  � rodki Pa� stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
została podj� ta jednogło� nie i stanowi zał� cznik Nr 2 do protokołu.

Trzecim punktem porz� dku obrad było podj� cie uchwały w sprawie
okre� lenia zasad cz� � ciowego lub całkowitego zwalniania rodziców
biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zast� pczej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W chwili glosowania na sali było 23 radnych.
Uchwała Nr XXIV/156/2004 w sprawie okre� lenia zasad cz� � ciowego lub
całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w
rodzinie zast� pczej, została podj� ta jednogło� nie i stanowi zał� cznik Nr 3 do
protokołu.

Nast� pnym punktem porz� dku obrad było podj� cie uchwały w sprawie
zało� enia Szkoły Specjalnej Przysposabiaj� cej do Pracy w Szymanowie dla
uczniów z upo� ledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawno� ciami sprz� � onymi, której uko� czenie
umo� liwia uzyskanie � wiadectwa potwierdzaj� cego przysposobienie do pracy.
Przewodnicz� cy przedstawił wniosek Komisji Bud� etu i Gospodarki, która
wnioskowała o wykre� lenie w zał� czniku do projektu uchwały w § 31, tiret
szóste wyra� enia: „z równoczesnym przeniesieniem do innego o� rodka”.

Rada jednogło� nie opowiedziała si�  za wnioskiem Komisji.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicz� cy odczytał tre� �  projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr XXIV/157/2004 w sprawie zało� enia Szkoły Specjalnej
Przysposabiaj� cej do Pracy w Szymanowie dla uczniów z upo� ledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawno� ciami sprz� � onymi, której uko� czenie umo� liwia uzyskanie
� wiadectwa potwierdzaj� cego przysposobienie do pracy, została podj� ta
jednogło� nie i stanowi zał� cznik Nr 4 do protokołu.

Podj� cie uchwały w sprawie zało� enia O� rodka Dokształcania



5

i Doskonalenia Zawodowego było nast� pnym punktem porz� dku obrad.
Przewodnicz� cy poinformował, � e zdaniem Komisji Bud� etu i Gospodarki, taki
O� rodek powinien mie� ci�  si�  przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Ostródzie.

Radny Cezary Wawrzy� ski stwierdził, � e Komisja nie miała informacji, czy
w CKU mógłby taki o� rodek istnie� . „Je� eli jest koncepcja przeniesienia do
budynków internatu ZSZ im. Petöfi Specjalnego O� rodka Szkolno-
Wychowawczego, to czy wskazane jest tam lokalizowa�  jeszcze O� rodek
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego?”

Dyrektor ZSZ im. Petöfi  Henryk Rybacki powiedział, � e ta działalno� �
prowadzona jest przez szkoł�  od 14 lat. W zwi� zku z nowymi przepisami,
nale� y umocowa�  prawnie działalno� �  O� rodka. Szkoła przygotowana jest do
prowadzenia takiej działalno� ci pod wzgl� dem kadry nauczycielskiej i
pomieszcze� . Wszyscy nauczyciele w O� rodku zatrudnieni s�  na umow�  –
zlecenie. Młodzie� , która przyje� d� a, ma na miejscu zakwaterowanie i
wy� ywienie. Działalno� �  przynosi szkole znaczne dochody. 54 000 zł wpływa
do Powiatu. Jest wi� ksze obło� enie internatu. Młodzie�  kursowa płaci za
internat wy� sz�  kwot� . Ta nadwy� ka, któr�  płaci młodzie�  kursowa wystarcza
na pokrycie wszystkich kosztów.

Radny Cezary Wawrzy� ski stwierdził, � e o takich sprawach radni powinni
rozmawia�  na posiedzeniach komisji. Na komisjach równie�  powinna by�
informacja dotycz� ca wylicze� , czy lepiej umie� ci�  O� rodek w CKU czy w ZSZ
im. Petöfi.

„Je� li CKU zostało powołane wcze� niej jako placówka dla osób
dokształcaj� cych si� , a my tworzymy takie o� rodki w innych szkołach, to
w takim razie po co jest CKU. – powiedział radny Andrzej Niewiadomski -Je� li
jest niepotrzebne, to przypiszmy je do innych szkół.”

Naczelnik Wydziału O� wiaty, Kultury i Sportu Bo� ena Janowicz powiedziała,
� e trzeba mie�  18 lat, � eby by�  uczniem CKU. Jest dopuszczalno� �  i młodszej
młodzie� y, ale ko� cz� cych gimnazjum i szkoł�  ogólnokształc� c� . Młodzie�
kursowa nie kształci si�  ogólnokształc� co, tylko pobiera nauk�  zawodu. Nauk�
praktyczn�  pobieraj�  u przedsi� biorców.

Dyrektor Henryk Rybacki stwierdził, � e ci uczniowie przyje� d� aj�  na konkretne
szkolenie zawodowe i wracaj�  do swoich szkół macierzystych.
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Radny Stanisław Dzwolak zapytał, czy został dokonany ju�  nabór do O� rodka.
Po usłyszeniu potwierdzenia dyrektora, zło� ył wniosek o zamkni� cie dyskusji na
ten temat i przegłosowanie uchwały.

„Je� li chodzi nam o pozbycie si�  tych dzieci – powiedział radny Czesław
Najmowicz – to manipulujmy przy tej uchwale. Cz� � �  tych dzieci pójdzie do
innych powiatów.”

Wiceprzewodnicz� cy Andrzej Niewiadomski zło� ył wniosek o przedłu� enie
dyskusji.

W zwi� zku z powy� szym przewodnicz� cy zarz� dził głosowanie w sprawie
zgłoszonych wniosków. Jako pierwszy został zło� ony wniosek o zamkni� cie
dyskusji.
Rada 13 głosami „za”, 7 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymuj� cymi si� ”
zdecydowała o zamkni� ciu dyskusji w sprawie lokalizacji O� rodka
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr XXIV/158/2004 w sprawie zało� enia O� rodka Dokształcania i
Doskonalenia Zawodowego, została przyj� ta przy 19  głosach „za”, 2 głosach
„przeciw”, 2 głosach „wstrzymuj� cych si� ” i stanowi zał� cznik Nr 5 do
protokołu.

Po podj� ciu uchwały Przewodnicz� cy ogłosił przerw�  w obradach.

Po przerwie Przewodnicz� cy wznowił obrady i poinformował, � e szóstym
punktem porz� dku obrad jest wybór wiceprzewodnicz� cego Rady Powiatu.
Poinformował, � e na podstawie art.14 ust.1 ustawy o samorz� dzie powiatowym,
Rad wybiera wiceprzewodnicz� cego bezwzgl� dn�  wi� kszo� ci�  głosów w
obecno� ci co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Nast� pnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodnicz� cego.
Starosta Janusz Lipski zgłosił kandydatur�  radnego Stanisława Dzwolaka.
Radny Stanisław Dzwolak wyraził zgod�  na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodnicz� cy zaproponował 3-osobowy skład Komisji Skrutacyjnej.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada jednogło� nie opowiedziała si�  za 3- osobowym składem Komisji
Skrutacyjnej.
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Przewodnicz� cy poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji.
Radny Cezary Wawrzy� ski zgłosił do pracy w Komisji radnego Jana 

�
lebiod� .

Wicestarosta Andrzej Ma� ka zgłosił do pracy w Komisji radnego Stanisława
Siwkowskiego.
Radna Irena Jara zgłosiła do pracy w Komisji radnego Czesława Najmowicza.
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 23 radnych.
Rada jednogło� nie wyraziła zgod�  na nast� puj� cy skład Komisji Skrutacyjnej:

1) Jan 
�
lebioda,

2) Stanisław Siwkowski,
3) Czesław Najmowicz.

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 Stanisław Siwkowski –
przewodnicz� cy Komisji Skrutacyjnej, poinformował, � e głosowa�  nale� y
stawiaj� c znak „X” w jednej z kratek. Postawienie wi� cej ni�  jednego znaku
„X” albo 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
glosowania na sali obecnych było 23 radnych, w głosowaniu udział wzi� ło 23
radnych, oddano 23 karty do głosowania. Głosów wa� nych było 23, niewa� nych
0. Spo� ród głosów wa� nych: „za” wyborem oddano 11 głosów, „przeciw”
wyborowi – 11 głosów, „wstrzymuj� cych si� ” 1 głos.
Komisja stwierdziła, � e w wyniku głosowania tajnego na
wiceprzewodnicz� cego Rady nie wybrano radnego Pana Stanisława Dzwolaka.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi zał� cznik
Nr 6 do protokołu.

Przewodnicz� cy ogłosił przerw�  w obradach.
Po przerwie Przewodnicz� cy wznowił obrady i zapytał, czy mo� e s�  inne
kandydatury na wiceprzewodnicz� cego Rady, skoro nie udało si�  za pierwszym
razem wybra�  wiceprzewodnicz� cego.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Kolejnym punktem porz� dku obrad było odwołane Starosty Ostródzkiego
Pana Janusza Lipskiego, w tym podj� cie uchwały.
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Przewodnicz� cy odczytał opini�  Komisji Rewizyjnej dotycz� c�  wniosku
o odwołanie Starosty Ostródzkiego.
Opinia stanowi zał� cznik Nr 7 do protokołu.
Nast� pnie odczytał o� wiadczenie sze� ciu radnych w sprawie wycofania wniosku
o odwołanie, które wpłyn� ło dzisiaj na pocz� tku sesji.
O� wiadczenie sze� ciu radnych dotycz� ce wycofania wniosku o odwołanie
Starosty Ostródzkiego, stanowi zał� cznik Nr 8 do protokołu.
Przewodnicz� cy stwierdził, � e po zło� eniu takiego wniosku, po zapoznaniu si�  z
interpretacj�  przepisów prawnych  przez Radc�  Prawnego Starostwa, wniosek
o odwołane Starosty jest bezprzedmiotowy.
Uwag nie zgłoszono.

Ósmym punktem porz� dku obrad było podj� cie uchwały zmieniaj� cej
uchwał�  w sprawie podró� y słu� bowych radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicz� cy odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr XXIV/159/2004 zmieniaj� ca uchwał�  w sprawie podró� y
słu� bowych radnych, została podj� ta przy 22 głosach „za, 1 głosie
„wstrzymuj� cym si� ” i stanowi zał� cznik Nr 9 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 10 do protokołu.

Radny Cezary Pec zapytał jaka b� dzie ostateczna kwota aportu wniesionego
przez Powiat do Spółki PZOZ. „Z tego co wiemy, negocjacje trwaj� , a Zarz� d
podczas negocjacji jest na sesji.”

Starosta Janusz  Lipski odpowiedział, � e nast� piła zmiana w stosunku do
pierwotnie deklarowanego aportu o kwot�  w wysoko� ci 250 000 zł. W pierwszej
cz� � ci  aportu cena gruntu działek za m2 wynosiła 34 zł, natomiast w drugiej
cz� � ci – 50 zł, poniewa�  doliczone były drzewa i krzewy, co zakwestionował
Inwestor. Obni� ona została warto� �  budynku magazynu do zera, ze wzgl� du na
jego zły stan techniczny. Obecnie ustalona kwota aportu jest ju�  ostateczna.

Przewodnicz� cy Jerzy Grubba powiedział, � e z prasy dowiadujemy si�  o stracie
szpitala w wysoko� ci tylko 62 000 zł, a  przewodnicz� cy Rady Nadzorczej
PZOZ w Ostródzie S.A. Pan Marek Kwietko-B� bnowski stwierdził, � e by�
mo� e  Spółka na koniec roku wyjdzie „na zero”. Dlaczego w takim przypadku
mamy dokłada�  do Spółki jakie�  dodatkowe działki w formie aportu, skoro
Spółka „tak dobrze” daje sobie rad� .
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Wiceprzewodnicz� cy Andrzej Niewiadomski zapytał, dlaczego została tak
bardzo zmniejszona kwota aportu,  i dlaczego inwestor zarzucił wycen�  działek.

Starosta powtórzył, � e Inwestor zakwestionował wycen�  gruntu. Grunty po
s� siedzku były wycenione na 34zł za m2, natomiast wycena drugiej cz� � ci
działek wnoszonych aportem – 50 zł za m2.

„Pan Starosta na ostatniej sesji obiecał nam, � e dzisiaj poda termin kiedy b� dzie
podpisana umowa inwestorska” – stwierdził radny Edmund Banasiak.

Starosta odpowiedział, � e opó� nienia wynikały z nieobecno� ci prawnika Pana
Ostrowskiego. „My� l � , � e dzisiaj wszystko zostanie zako� czone pomy� lnie.”
Prezes Firmy „Kliniki St. Paul” zaproponował wniesienie tomografu do szpitala,
który kwalifikuje  nasz szpital do klasy II. Tomograf, rami �  C i stół operacyjny
b� d�  zaliczone na poczet wyposa� enia szpitala. Jest obwarowane zabezpieczenie
usług dla społecze� stwa, jak  równie�  sprawy płacowe.

Ostatnim punktem porz� dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski
i o� wiadczenia radnych.

Radny Edmund Banasiak stwierdził, � e na ostatniej sesji zło� ył wniosek w
sprawie remontu drogi Wirwajdy – Lipowo. Poinformował, � e droga jest ju�
wyremontowana. Podzi� kował Staro� cie za przyspieszenie remontu tej drogi.

Starosta powiedział, � e na dzie�  dzisiejszy  remonty dróg s�  na uko� czeniu.
Zostały do wykonania ko� cówki na terenie Gminy Ostróda.

Radny Cezary Wawrzy� ski poinformował, � e 10 wrze� nia br. w nowo otwartej
sali w Ostródzie odb� dzie si�  mecz: samorz� dowcy – parlamentarzy� ci. prosił
o zgłaszanie swojego udziału.

Radny Andrzej Waszczyszyn zło� ył nast� puj� ce wnioski:
1) spowodowanie zaj� cia si�  spraw�  niebezpiecznego zakr� tu na drodze

wojewódzkiej mi� dzy Marwałdem a Klonowem. Zdaniem radnego drog�
nale� y poszerzy� , poniewa�  s�  trudno� ci w mijaniu si�  samochodów.

2) oznakowanie mostów na drogach powiatowych w Gminie Grunwald i
Gminie Dabrówno, zabraniaj� ce przejazdu samochodom ci� � rowym.
Dotyczy to przede wszystkim mostu na drodze Samin – St� bark.

3) prosił o przedstawienie informacji dotycz� cej kosztów zatrudnienia firmy
ochroniarskiej w PZOZ w Ostródzie S.A.

Zdaniem radnego Spółk�  nie sta�  na zatrudnianie ochrony.
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Starosta powiedział, � e skierował pismo do Pani Prezes Spółki o dostarczenie
materiałów na Komisj�  Bud� etu, która w swoim planie ma temat dotycz� cy
sytuacji finansowej Spółki.

Zdaniem radnego Cezarego Peca, ochrona jest potrzebna. Do szpitala wszyscy
mog�  wej� �  i wyj � � . Radny jako przykład podał ostatni incydent z rzekomym
podło� eniem bomby. „Je� li takie działania zostały podj� te i b� dzie kontrola
wchodz� cych, to uwa� am, � e s�  one zasadne.”

Radny Andrzej Waszczyszyn powiedział, � e w takiej sytuacji, je� li szpital jest
zadłu� ony, to nie jest dobry pomysł. „Jest to Agencja i na pewno jest droga.”

Radny Cezary Wawrzy� ski zaproponował, aby równie�   tym tematem zaj� ła si�
Komisja Bud� etu.

Radny Cezary Pec stwierdził, � e z prasy dowiedział si�  o powstaniu nowego
wydziału w Starostwie pn. „Wydział Inwestycji i Remontów” , a przecie�  Rada
nie zmieniała Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Starosta odpowiedział, � e podj� te zostały działania, � eby stworzy�  rezerw�
kadrow�  i, � e dopiero planuje si�  zmian�  Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa.

Przewodnicz� cy Jerzy Grubba powiedział, � e w planach przebudowy ulicy
Weneckiej miał by�  zbudowany chodnik. Po interwencji mor� skich radnych
skrócono długo� �  chodnika i obiecano poszerzenie go o � cie� k�  rowerow� .
Chodnik jest w budowie,  natomiast � cie� ki nie ma.
Drug�  spraw� , jaka poruszył Przewodnicz� cy, były Regaty � eglarskie na
jeziorze Narie. Jest to zadanie powiatowe, na które zostały przeznaczone � rodki
z bud� etu powiatu. Jednak o terminie odbycia si�  Regat nikt nie został
poinformowany. Nie było te�  o nich informacji, ani w prasie, ani na słupach
ogłoszeniowych w mie� cie.
Powiedział równie� , � e jest zaniepokojony faktem � � dania przez Pana
Ostrowskiego ju�  za miesi� c dwóch swoich przedstawicieli w trzyosobowej
Radzie Nadzorczej. „Uwa� am, � e jest to dla nas ogromnie niekorzystne.”
Przewodnicz� cy zapytał te� , czy prawd�  jest, � e w Spółce s�  takie osoby, które
zarabiaj�  po kilkana� cie tysi� cy złotych, a jedna osoba nawet ok. 20 000 zł.

Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, � e w Ostródzie buduje si�  niedaleko
siedziby Starostwa rondo, które, jego zdaniem, jest zagro� eniem dla ruchu
drogowego.
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Radny Andrzej Niewiadomski wyja� nił, � e obecnie specjalnie buduje si�  w� skie
ronda, aby skutecznie wyhamowa�  pr� dko� �  pojazdów wje� d� aj� cych na takie
rondo.
Ponadto radny Andrzej Niewiadomski wnioskował o przebudowanie w trybie
pilnym skrzy� owania w Mor� gu ulic Pułaskiego i Le� nej.

Przewodnicz� cy poinformował radnych, � e na dzie�  dzisiejszy Zarz� d nie
planuje we wrze� niu drugiej sesji. Prawdopodobnie nast� pna sesja odb� dzie si�
w połowie pa� dziernika.

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

Protokołowała
Barbara W� glarz


