
PROTOKÓŁ  Nr XXIV/2012 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 28 listopada 2012r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1400, zakończono o godz. 1440. 
Podjęto uchwały od Nr XXIV/179/2012 do Nr XXIV/180/2012. 
 
 W sesji uczestniczyło19 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXIV sesję 
Rady Powiatu, zwołaną w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, 
powitała radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości oraz na podstawie listy 
obecności stwierdziła kworum, przy którym może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
Wniosek Zarządu o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Jana Kacprzyka. 
 
Następnie zapytała, czy są uwagi do porządku obrad. 
 
Radny Edmund Winnicki złożył, w imieniu Klubu Radnych Porozumienie Morąskie, 
wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wygaśnięcia mandatu 
radnego Bogusława Fijasa. Powiedział, że gdyby wnioskodawca dzisiejszej sesji nie 
wyraził zgody na rozszerzenie porządku obrad, to złoży wniosek o zwołanie sesji  
z porządkiem obrad zawierającym podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Bogusława Fijasa. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poprosił o 5 minut przerwy w obradach, na spotkanie 
członków Zarządu. 
 
Przewodnicząca zarządziła 5-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i udzielił głosu Staroście. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poinformował, że Zarząd nie wyraża zgody na 
rozszerzenie dzisiejszych obrad. Powiedział, że w połowie grudnia planowana jest 
sesja budżetowa, w której porządku planuje się umieścić ten projekt uchwały. 
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że w takim razie składa na ręce Przewodniczącej 
wniosek o zwołanie sesji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
Fijasa. 
 
Radna Bogusława Orzechowska przychyliła się do wniosku radnego Winnickiego  
o zwołanie sesji w celu wygaszenia mandatu radnego Fijasa, skoro nie ma zgody 
wnioskodawcy na rozszerzenie porządku dzisiejszych obrad. Zdaniem radnej, 
opozycji potrzebny jest radny, ponieważ konstruktywna opozycja czasami jest 
bardziej potrzebna niż koalicja, która nie zawsze jest w porządku. Nie ma powodu do 
stwarzania pożywki dla brukowców, które wypisują bzdury na temat naszego 
powiatu, których nie można ani zdementować, ani udowodnić. Najważniejsze jest, 
żeby radni byli wobec siebie uczciwi i żeby panowała tutaj demokracja. 
Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy w obradach. 
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Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że w przerwie  na 
wniosek prezydium Rady, Zarząd ponownie zajął się tematem rozszerzenia porządku 
dzisiejszych obrad. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że na wniosek Przewodniczącej  
i Prezydium odbyło się spotkanie członków Zarządu, na którym Zarząd zdecydował 
wyrazić zgodę na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, aby nie narażać 
radnych na koszta przyjazdu za parę dni. Niemniej jednak ustawowy termin 
wygaszenia mandatu radnego nie został przekroczony. 
 
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad 
poprzez wprowadzenie nowego punktu Nr 4 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w 
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bogusława Fijasa.” 
 
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 
Rada jednogłośnie zdecydowała o wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu 
Nr 4 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
Bogusława Fijasa.” 
 
Wobec powyższego, porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bogusława Fijasa. 
5. Zamknięcie sesji. 

 
Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Rada, 17 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół z XXIII 
sesji Rady Powiatu z dnia 8 listopada 2012r. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2012 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że dotychczas przepisy nie 
pozwalały dotować spółek, natomiast obecnie w świetle zmiany przepisów  ustawy  
o działalności leczniczej, pewne zapisy pozwoliły Zarządowi wyjść naprzeciw 
wnioskom składanym o dofinansowanie działalności szpitala w Morągu. W ustawie 
nie jest to jednoznacznie określone, natomiast interpretacje regionalnych izb 
obrachunkowych pozwoliły nam zrewidować nasze stanowisko w tym temacie  
i dlatego Zarząd na dzisiejszej sesji proponuje przeznaczyć dotację spółce. Sesja 
została zwołana w pilnym trybie, ponieważ jest to dotacja celowa i musi być 
wykorzystana w tym roku. Jeszcze w dniu dzisiejszym Zarząd planuje podpisanie 
umowy w sprawie przekazania dotacji. Przy okazji zmian dotyczących przekazania 
dotacji, Zarząd proponuje następujące zmiany w budżecie powiatu: 

1) zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 102 400 zł, 
- zwiększenie na program PFRON Aktywny Samorząd – 6 330 zł, 
2) zmiany w planie wydatków: 
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- zwiększenie w starostwie z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Miejskiego 
w Morągu sp. z o.o. na zakup sprzętu – 100 000 zł, 

- zwiększenie w PCPR na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 30 000 zł, 
- zwiększenie w PCPR na rodziny zastępcze – 72 400 zł, 
- zwiększenie w PCPR na realizację programu PFRON Aktywny Samorząd – 

6 330 zł, 
- zmniejszenie w starostwie z tytułu poręczeń – 100 000 zł, 
3) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących 

jednostkach: Starostwo – 119 343 zł, ZSZ im. Staszica w Ostródzie – 23 192 
zł, ZSZiO w Morągu – 24 155 zł, Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku – 1 250  
zł. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Członek Zarządu Bogdan Głowacz powiedział, że długo trwały dyskusje w tym 
temacie, ale dobrze się stało, że ta dotacja może być przekazana, ponieważ wszyscy 
wiedzą, jak trudno jest spiąć budżet. Podziękował Zarządowi, koalicji za podjęcie 
decyzji o przekazaniu tych 100 000 zł , a Przewodniczącej za szybkie zwołanie sesji, 
dzięki czemu Pani Prezes zdąży wydać je na zakup tych niezbędnych łóżek do 
szpitala morąskiego. 
 
Radna Renata Cołoś powiedziała, że radny Głowacz podziękował koalicji, ale 
zdaniem radnej, skoro stać nas na utrzymanie etatowego członka Zarządu, to 
100 000 zł nie jest wygórowaną kwotą. Nie jest to wysoka kwota, zwłaszcza, że  
w tym szpitalu leczy się ponad 40% mieszkańców Powiatu Ostródzkiego. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że radni znowu rozmawiają populistycznie, 
nie zagłębiając się w działania członków Zarządu. Radny Głowacz jest trudnym 
człowiekiem we współpracy, ale w niektórych działaniach bardzo konkretnym. Bardzo 
wiele rzeczy zrobił i żeby go oceniać trzeba wiedzieć w jak ciężkich negocjacjach 
wspólnie z Wicestarostą  uczestniczy, dzięki którym wpływają pieniądze do powiatu. 
Podziękował radnemu Głowaczowi za to, jak również za to, że nieraz nie zgadza się 
ze Starostą, ale to często radny Głowacz ma rację, a nie Starosta. Jeśli chodzi  
o przekazanie 100 000 zł, to była ciężka decyzja, a zdania na ten temat były 
podzielone, ponieważ to nie jest nasza jednostka. W szpitalu wojewódzkim też się 
leczy dużo mieszkańców powiatu. Jest to dobra wola i nie ma sensu się już kłócić, 
trzeba zająć się tematami merytorycznymi.  Każdy wyrazi swoją aprobatę  
w głosowaniu. „Jeśli mamy chęć przekazać, wykażmy to w głosowaniu, a nie  
w rozmowach populistycznych.” 
 
Radny Edmund Winnicki powiedział, że to Starosta uprawia populizm w swojej 
wypowiedzi. Jako przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Morąskie, 
podziękował wszystkim w imieniu morążan za takie, a nie inne pieniądze. Stwierdził, 
że w ostatnim sprawozdaniu z prac Zarządu było napisane, iż wniosek  
o dofinansowanie składany był przez komisje i członka Zarządu. Wniosek złożyła 
komisja Oświaty i Komisja Rolnictwa, więc uprawianie dzisiaj propagandy sukcesu i 
mówienie, jak to Pan Głowacz zasłużył się, jest dziwne. Zwrócił się do radnego 
Głowacza i stwierdził, że jak składał wniosek o dofinansowanie w kwocie 500 000 zł, 
to radny Głowacz nie zagłosował „za”. Zapytał, czy radny Głowacz byłby zadowolony, 
gdyby z jego pensji 8 000 zł, wziąć 1 500 zł. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że jako pierwszy złożył wniosek radny 
Głowacz, a komisje go poparły. Jeżeli będzie trzeba to Starosta przedstawi Radzie  



 4 

w ilu negocjacjach, z jakim skutkiem dla powiatu, brał udział radny Głowacz, po to 
również żeby można było te 100 000 zł przeznaczyć dla szpitala morąskiego. 
 
Przewodnicząca stwierdziła, że radni odpowiedzialni są za budżet, za jego 
konstrukcję, realizację, a z niektórych wypowiedzi radnych wcale nie wynika troska  
o ten budżet. Można zgłaszać różne kwoty, ale trzeba się odnieść również do 
możliwości naszego budżetu. Prosiła, aby przy kierowaniu kolejnych wniosków, brać 
pod uwagę budżet: na co go stać, a na co nie. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie zmian w budżecie  powiatu na 2012 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Radna Ewa Michałowska podziękowała w imieniu swoim jako dyrektora szpitala oraz 
pacjentów, za zrozumienie i przekazanie dotacji. Przypomniała, że te starania o 
środki czyniła już w poprzedniej kadencji, jak również w tej. Stwierdziła, że jako radna 
podejmowała też szereg innych inicjatyw. Oczywiście wnioski dotyczyły przede 
wszystkim szpitala w Morągu, ponieważ na tym radna się zna i na tym najbardziej jej 
zależy. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego Bogusława Fijasa. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie  
i przedstawiła projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXIV/180/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bogusława 
Fijasa, została podjęta jednogłośnie 
 
Radny Edmund Winnicki podziękował wszystkim radnym za pozytywne głosowanie  
i w związku z powyższym, wycofał swój wniosek o zwołanie sesji, ponieważ w tej 
sytuacji jest bezzasadny. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXIV sesję Rady 
Powiatu IV kadencji. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 

Wanda Łaszkowska 
 
Protokołowała  
Barbara Węglarz 
  


