
PROTOKÓŁ  Nr XXXIV/2005  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 26 kwietnia 2005r. 
 
 

Obrady rozpocz�to o godz. 12.15, zako�czono o godz. 16.20. 
Podj�to uchwały od Nr XXXIV/214/2005 do Nr XXXIV/222/2005. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XXXIV Sesj� Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i 
zaproszonych go�ci. Nast�pnie na podstawie listy obecno�ci stwierdził quorum, 
przy którym mo�e obradowa� i podejmowa� prawomocne uchwały Rada 
Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicz�cy powołał radnego Bogusława Soliszko. 
 
Nast�pnie przedstawił wniosek Zarz�du Powiatu o zmian� porz�dku obrad  
w nast�puj�cy sposób: w miejsce dotychczasowego punktu Nr 6 w brzmieniu 
„Podj�cie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Warmi�sko-
Mazurskiemu prowadzenia zadania publicznego” wprowadzi� punkt Nr 6  
w brzmieniu „Podj�cie uchwały w sprawie zało�enia dwuletniego 
Uzupełniaj�cego Liceum Ogólnokształc�cego w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Sandora Petöfi w Ostródzie.” 
Wniosek stanowi zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, �e na dzie� dzisiejszy nie ma 
informacji, w jakiej formie ma si� odby� przyst�pienie do programu „Wrota 
Warmii i Mazur”. W zwi�zku z powy�szym, Wojewoda uchyla wszystkie 
obecnie podejmowane przez samorz�dy uchwały w tej sprawie. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, �e na komisji była informacja 
naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji o przyst�pieniu do 
programu w innym trybie. Radny powiedział, �e wprowadzaj�c w dniu 
dzisiejszym �rodki na ten cel do bud�etu, Rada wyra�a zgod� na przyst�pienie 
do tego programu. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie wniosku o zmian� porz�dku 
obrad. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
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Rada jednogło�nie opowiedziała si� za proponowan� zmian� porz�dku obrad. 
Wobec powy�szego porz�dek obrad brzmiał nast�puj�co: 

1. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podj�cie uchwały w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z 

wykonania bud�etu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok i udzielenia 
absolutorium Zarz�dowi Powiatu w Ostródzie. 

3. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
4. Podj�cie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce 

samorz�du terytorialnego. 
5. Podj�cie uchwały w sprawie zało�enia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiaj�cej do Pracy w Specjalnym O�rodku Szkolno-
Wychowawczym w Miłakowie. 

6. Podj�cie uchwały w sprawie zało�enia dwuletniego Uzupełniaj�cego 
Liceum Ogólnokształc�cego w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora 
Petöfi w Ostródzie. 

7. Podj�cie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 

8. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie ustalenia najni�szego 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz uzgodnienia w tych 
jednostkach warto�ci jednego punktu w złotych. 

9. Podj�cie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotycz�cej okre�lenia 
warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

10. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie ustalenia wysoko�ci 
diet radnych. 

11. Sprawozdanie z działalno�ci Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 
2004 roku. 

12. Sprawozdanie z działalno�ci Komendy Powiatowej Pa�stwowej Stra�y 
Po�arnej w Ostródzie w 2004 roku. 

13. Sprawozdanie z działalno�ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Ostródzie. 

14. Sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie mi�dzy sesjami i 
z realizacji uchwał Rady. 

15. Interpelacje, zapytania, wnioski i o�wiadczenia radnych. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zgłosił wniosek o nieodczytywanie przez 
Przewodnicz�cego podstaw prawnych we wszystkich podejmowanych na 
obecnej sesji uchwałach. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził głosowania w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było.19 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za wnioskiem radnego. 
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Pierwszym punktem porz�dku obrad było przyj�cie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
Radny Edmund Banasiak powiedział, �e zapoznał si� z protokółem i uwa�a, �e 
protokół odzwierciedla przebieg sesji. Radny wnioskował o przyj�cie protokołu 
bez odczytywania. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Drugim punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania bud�etu Powiatu 
Ostródzkiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium Zarz�dowi Powiatu  
w Ostródzie. 
 
Przewodnicz�cy poprosił o zabranie głosu Starost� Ostródzkiego. 
Starosta Aleksander Gawryluk przedstawił pokrótce realizacj� bud�etu powiatu 
za 2004 rok i prosił Rad� o udzielenie absolutorium Zarz�dowi Powiatu. 
Wyst�pienie Starosty stanowi zał�cznik Nr 3 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy przedstawił opini� Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania bud�etu za 2004 rok. 
Uchwała Nr 390/2005 Składu Orzekaj�cego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie  z dnia 12 kwietnia 2005r. stanowi zał�cznik Nr 4 do protokołu. 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy przedstawił opini� Komisji Rewizyjnej o 
przedło�onym przez Zarz�d Powiatu sprawozdaniu z wykonania bud�etu 
powiatu za 2004r. oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarz�dowi Powiatu 
w Ostródzie za 2004 rok. 
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi� zał�czniki Nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Radni zapoznali si� równie� z opini� Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o udzieleniu absolutorium Zarz�dowi Powiatu. 
Uchwała Nr 416/2005 Składu Orzekaj�cego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2005r. stanowi zał�cznik Nr 7 do protokołu. 
 
W dyskusji zabrał głos radny Jan �lebioda Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu  
i Gospodarki, który poinformował, �e Komisja, po zapoznaniu si� z materiałami, 
oceniła sprawozdanie z wykonania bud�etu pozytywnie. 
 
Radny Edmund Banasiak stwierdził, �e du�e zasługi w realizacji bud�etu nale�y 
przyzna� Pani Bo�enie Szewczyk. Powiedział równie�, �e Skarbnik bardzo 
poprawnie informowała radnych na temat bie��cej realizacji bud�etu. 
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W zwi�zku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicz�cy odczytał 
projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIV/214/2005 w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania  
z wykonania bud�etu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok i udzielenia 
absolutorium Zarz�dowi Powiatu w Ostródzie, została podj�ta jednogło�nie  
i stanowi zał�cznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
 Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok było 
nast�pnym punktem porz�dku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk poinformowała, �e Zarz�d zdecydował si� 
przesun�� kwot�  434 000 zł z remontów jednostek na remonty dróg – nakładki, 
do kwoty 1 571 000 zł. Na dzie� dzisiejszy proponuje si� przesun�� z planu 
remontów nast�puj�ce �rodki: 

- 200 000 zł – modernizacja i docieplenie dachu sali gimnastycznej oraz 
małej sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Staszica w 
Ostródzie. Jest mo�liwo�� dofinansowania tej inwestycji z Totalizatora 
Sportowego, 

- 6 000 zł – wymiana okien zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Rolniczych w Ostródzie, 

- 28 000 zł – likwidacja istniej�cej kotłowni parowej w Zespole Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształc�cych w Mor�gu, 

- 15 000 zł – remont schodów zewn�trznych budynku Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształc�cych w Mor�gu, 

- 41 000 zł – adaptacja sali  na pracowni� biochemiczn� w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, 

- 19 000 zł – dobudowa wiatrołapu w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Mor�gu, 

- 125 000 zł – remont dachu  w Specjalnym O�rodku Szkolno-
Wychowawczym w Ostródzie. 

 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, czy te zdj�te z remontów jednostek 
�rodki b�d� przeznaczone na te inwestycje w pó�niejszym czasie, czy jest to 
propozycja zaniechania wykonania tych remontów. Powiedział, �e schody  
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształc�cych powinny by� 
wyremontowane jak najszybciej, bo pó�niej na ich remont b�dzie bardziej 
kosztowny. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk odpowiedział, �e realizacja tych remontów jest 
jedynie przeło�ona w czasie, a nie oznacza rezygnacji. Powiedział, �e obecnie 
jest niezb�dna poka�na kwota na remonty dróg i zaszła potrzeba przesuni�cia 
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tych �rodków. Starosta stwierdził, �e temat schodów w szkole w Mor�gu 
zostanie jeszcze raz przeanalizowany. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, �e w zwi�zku z brakiem �rodków, Zarz�d był 
zmuszony zdecydowa� si� na co�, poniewa� wszystkiego w tym samym czasie 
nie da si� załatwi�. „Je�eli przeznaczamy jakie� �rodki na polepszenie 
niektórych odcinków dróg, to nale�y to zrobi� tak, aby do  tego tematu nie 
wraca� za kilka lat.” 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, �e przy remoncie sali gimnastycznej  
w Zespole Szkół Rolniczych powinny by� wstawione równie� okna. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Marek Siudak odpowiedział, �e 
remont okien w ZSR dotyczy zaplecza sali gimnastycznej. Poinformował, �e jest 
to 5 małych okien. 
 
Przewodnicz�cy Jerzy Grubba powiedział, �e Zarz�d słusznie w ubiegłym roku 
rozpocz�ł kompleksowy remont dachów i jest to kontynuowane przez obecny 
Zarz�d w tym roku. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, �e składał wniosek o remont łazienek 
w Bursie Szkolnej i Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształc�cych w 
Mor�gu. 
 
Starosta odpowiedział, �e w I etapie proponowane przez radnego remonty nie 
zostan� zrealizowane, ze wzgl�du na brak �rodków finansowych. Zarz�d planuje 
zrealizowa� te inwestycje ze �rodków zaoszcz�dzonych z przetargów na 
remonty dachów. 
 
Wi�cej uwag do zmian w bud�ecie nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIV/215/2005 w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 
rok, została podj�ta przy 17 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i stanowi 
zał�cznik Nr 9 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy ogłosił 10 - minutow� przerw� w obradach. 
 
Po przerwie Przewodnicz�cy wznowił obrady i poinformował, �e czwartym 
punktem porz�dku jest podj�cie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej jednostce samorz�du terytorialnego. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIV/216/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
jednostce samorz�du terytorialnego, została podj�ta przy 17 głosach „za”,  
2 głosach „wstrzymuj�cych si�” i stanowi zał�cznik Nr 10 do protokołu. 
 
 
 Nast�pnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
zało�enia Szkoły Specjalnej Przysposabiaj�cej do Pracy w Specjalnym O�rodku 
Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIV/217/2005 w sprawie zało�enia Szkoły Specjalnej 
Przysposabiaj�cej do Pracy w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym  
w Miłakowie, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 11 do 
protokołu. 
 
 
 Podj�cie uchwały w sprawie zało�enia dwuletniego Uzupełniaj�cego 
Liceum Ogólnokształc�cego w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi 
w Ostródzie, było nast�pnym punktem porz�dku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIV/218/2005 w sprawie zało�enia dwuletniego 
Uzupełniaj�cego Liceum Ogólnokształc�cego w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Sandora Petöfi w Ostródzie, została podj�ta przy 16 głosach „za”, 3 głosach 
„wstrzymuj�cych si�” i stanowi zał�cznik Nr 12 do protokołu. 
 
 
 Nast�pnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 
 
Przewodnicz�cy przedstawił wniosek radnego Andrzeja Niewiadomskiego 
zgłoszony na posiedzeniu komisji, o wykre�lenie w § 19 ust.2. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, �e § 19 ust.2 wył�cza 
zast�pstwo Starosty przez Wicestarost� w wydawaniu decyzji z zakresu 
administracji publicznej i upowa�nianiu innych pracowników Starostwa do 
wydawania w jego imieniu tych decyzji. Stwierdziła, �e upowa�nienie innych 
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pracowników do wydawania w imieniu Starosty decyzji, jest kompetencj� 
ustawow�. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, �e Starosta, jako organ zawiaduje 
nieruchomo�ciami Skarbu Pa�stwa i nikt nie mo�e go zast�pi� 
 
W zwi�zku z powy�szymi wyja�nieniami  radny Andrzej Niewiadomski 
wycofał swój wniosek. 
 
Przewodnicz�cy odczytał wniosek radnego Cezarego Wawrzy�skiego, zło�ony 
na posiedzeniu komisji. Radny proponował, aby ust�p 9 w § 40 otrzymał 
brzmienie: „W terminie do 30 stycznia ka�dego roku, Sekretarz lub Naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawia Staro�cie 
roczn� analiz� rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie.” 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski wyja�nił, �e chodziło mu o dopisanie naczelnika 
Wydziału, który mógłby przedstawia� Staro�cie analiz�, w sytuacji, gdy 
stanowisko sekretarza jest nieobsadzone. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, �e Starosta mo�e przecie� w ka�dej 
chwili poleci� naczelnikowi przygotowanie analizy. 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski wycofał swój wniosek. 
 
Radna Irena Jara zgłosiła, �e w § 43 równie� wyst�puje  tylko sekretarz  
i nale�ałoby dopisa� naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska powiedziała, �e w Regulaminie jest 
wiele paragrafów dotycz�cych wykonywanych zada� przez sekretarza i 
dopisuj�c w ka�dym z nich naczelnika mo�e doprowadzi� do sytuacji, co zrobi�, 
kiedy stanowisko sekretarza zostanie obsadzone. 
 
Radny Stanisław Dzwolak zaproponował zdj�cie tego punktu z porz�dku obrad 
dzisiejszej sesji i skierowanie tematu jeszcze raz pod obrady komisji. 
 
Radny Cezary Pec członek Zarz�du, wyja�nił, �e oprócz ujednolicenia tekstu 
Regulaminu, jest równie� propozycja zmian. Zmiany dotycz� wprowadzenia 
stanowiska naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.  
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska powiedziała, �e Starosta ma prawo 
powierzy� naczelnikowi dodatkowe czynno�ci wraz z dodatkiem specjalnym. 
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Radny Andrzej Niewiadomski zaproponował zapisanie  w § 8, �e w razie 
niewybrania sekretarza, obowi�zki jego przejmuje naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego. 
 
Radny Cezary Pec  stwierdził, �e obecnie chodzi tylko o wprowadzenie do 
Regulaminu stanowiska naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich, którego do tej pory nie było w Regulaminie. Natomiast 
obowi�zki mo�e powierzy� Starosta. 
 
Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. Najdalej id�cym był 
wniosek radnego Stanisław Dzwolaka o zdj�cie tego punktu z porz�dku obrad. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
„Za” wnioskiem opowiedziało si� 5 radnych, „przeciw” głosowało 12 radnych, 
3 osoby „wstrzymały si�” od głosowania. 
 
Drugim wnioskiem  był wniosek radnej Ireny Jara o rozszerzenie zapisu § 43  
o naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 
Radna Irena Jara wycofała swój wniosek. 
 
W zwi�zku z powy�szym, Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXIV/219/2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, została podj�ta przy 15 
głosach „za”, 2 głosach „przeciw”, 3 głosach „wstrzymuj�cych si�” i stanowi 
zał�cznik Nr 13 do protokołu. 
 
 
 Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie ustalenia najni�szego 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Ostródzkiego oraz uzgodnienia w tych jednostkach warto�ci jednego 
punktu w złotych, było kolejnym punktem porz�dku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Wnioski jednostek stanowi� zał�cznik Nr 14 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XXXIV/220/2005 zmieniaj�ca uchwał� w sprawie ustalenia 
najni�szego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz uzgodnienia w tych jednostkach 
warto�ci jednego punktu w złotych, została podj�ta przy 15 głosach „za”, 2 
głosach „wstrzymuj�cych si�” i stanowi zał�cznik Nr 15 do protokołu. 
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 Dziewi�tym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały dotycz�cej okre�lenia warunków pracy i płacy Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Uchwała Nr XXXIV/221/2005 w sprawie zmiany uchwały dotycz�cej 
okre�lenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 16 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie ustalenia wysoko�ci diet radnych. 
Przewodnicz�cy przedstawił wnioski komisji O�wiaty, Kultury i Sportu oraz 
komisji Rolnictwa, �rodowiska i Geodezji do projektu uchwały. 
Pierwszym wnioskiem było zast�pienie w § 2 ust.1 pkt 5) cyfry „4” cyfr� „4a”. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Rada 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymuj�cymi si�” 
opowiedziała si� za wnioskiem komisji. 
 
W drugim wniosku komisje proponowały, aby dodany ust. 3a otrzymał 
brzmienie: „Postanowienia ust. 3 pkt 3 nie dotycz� jednego posiedzenia komisji 
o tematyce przedsesyjnej.” 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Rada 16 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymuj�cymi si�” opowiedziała si� za 
wnioskiem komisji. 
 
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIV/222/2005 zmieniaj�ca uchwał� w sprawie ustalenia 
wysoko�ci diet radnych, została podj�ta przy 13 głosach „za”, 2 głosach 
„przeciw”, 4 głosach „wstrzymuj�cych si�” i stanowi zał�cznik Nr 17 do 
protokołu. 
 
 
 Sprawozdanie z działalno�ci Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie  
w 2004 roku, było nast�pnym punktem porz�dku obrad. 
Przewodnicz�cy przypomniał, �e na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990r. o policji Komendant Powiatowej Policji składa roczne 
sprawozdanie ze swojej działalno�ci, a tak�e informacj� o stanie porz�dku i 
bezpiecze�stwa publicznego Staro�cie i Radzie Powiatu. 
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Zast�pca Komendanta Policji Marian Modrzewski poinformował, �e od 10 
kwietnia pełni obowi�zki Komendanta Powiatowego, poniewa� Komendant 
Piotr Winnicki złozył na r�ce Komendanta Wojewódzkiego wniosek o przej�cie 
na emerytur�. 
 
Nast�pnie przedstawił sprawozdanie z działalno�ci, które stanowi zał�cznik  
Nr 18 do protokołu. 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski zapytał, czy w porównaniu do poprzedniego roku, 
nast�piła zmiana dotycz�ca złego naliczenia liczby etatów w Powiecie 
Ostródzkim. 
Komendant odpowiedział, �e nic si� nie zmieniło, je�li chodzi o liczb� etatów. 
Jest 205 etatów, powinno by� 220. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn wnioskował o podj�cie zdecydowanych kroków  
w celu wstrzymania przewo�enia przez firm� skupuj�c� kamie� polowy 
drogami powiatowymi na terenie gminy D�brówno. Powiedział, �e kamie� ten 
przewo�ony jest drogami powiatowymi, na których  na przepustach i mostach s� 
ograniczenia do 15 ton. Radny prosił Komendanta o zdecydowane podj�cie 
kroków w celu wstrzymania tego procederu. Stwierdził, �e te samochody s� 
przeładowane oraz, �e zagra�aj� bezpiecze�stwu �ycia i zdrowia ludzi 
poruszaj�cych si� tymi drogami. 
 
Komendant Marian Modrzewski odpowiedział, �e problemem transportu 
drogowego zajmuje si� Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego. 
Powiedział, �e Komenda Policji nie posiada wag do wa�enia takich pojazdów. 
Obiecał, �e do 15 maja zostanie przeprowadzona akcja ukierunkowana na 
transport drogowy. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk powiedział, �e nale�y ten problem przedstawi� 
na posiedzeniu Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku. 
 
Komendant poinformował, �e na terenie powiatu Policja dysponuje tylko trzema 
sprawnymi alkomatami. Prosił o pozytywne załatwienie wniosku Komendanta 
Wojewódzkiego o dofinansowanie zakupu alkomatów. Powiedział, �e jedno 
takie urz�dzenie kosztuje 10 000 zł. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, �e skoro jest obecnie wakat na stanowisku 
komendanta powiatowego, to nale�ałoby zarekomendowa� osob� Komendanta 
Modrzewskiego na to stanowisko.  
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 Kolejnym punktem porz�dku obrad było sprawozdanie z działalno�ci 
Komendy Powiatowej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Ostródzie w 2004 roku. 
Przewodnicz�cy przypomniał, �e na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1991r. o pa�stwowej stra�y po�arnej Komendant Powiatowej Stra�y 
Po�arnej składa Radzie Powiatu roczn� informacj� o stanie bezpiecze�stwa 
ochrony przeciwpo�arowej oraz o zagro�eniach po�arowych powiatu. 
 
Zast�pca Komendanta Powiatowej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej Aleksander 
Cydejko przedstawił sprawozdanie , które stanowi zał�cznik Nr 19 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski poprosił o wyja�nienie tematu dotycz�cego 
dwóch po�arów, które w ostatnim czasie miały miejsce w Mor�gu. 
 
Komendant wyraził swoj� opini� na ten temat i poinformował, �e wspólnie z 
Komendantem Ryszardem Harasimem b�d� udziela� w dniu jutrzejszym 
szczegółowych wyja�nie� na ten temat na sesji Rady Miejskiej w Mor�gu. 
 
 
 Nast�pnym punktem porz�dku obrad było sprawozdanie z działalno�ci 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e jakkolwiek ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane, nie nakłada obowi�zku składania informacji, to taka 
informacja jest przygotowana. 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Ryszard Dzikowicki przedstawił 
sprawozdanie z działalno�ci, które stanowi zał�cznik Nr 20 do protokołu. 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski stwierdził, �e przy dawnej pla�y miejskiej na 
jeziorze Drw�ckim stoj� zdewastowane domki letniskowe, które nale�ałoby 
usun��. 
 
Inspektor odpowiedział, �e przeka�e spraw� Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanemu. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, jak s� zabezpieczone ruiny zamku  
w Ostrowinie. 
Inspektor Ryszard Dzikowicki odpowiedział, �e powiadomił Prokuratur� o 
braku zabezpieczenia, ale do tej pory nic si� nie zmieniło w tym temacie. 
 
 
 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 21 do protokołu. 
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Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, co Zarz�d zamierza zrobi� z tymi 
gara�ami, których dzier�awcy zrezygnowali z ich nabycia. 
 
Starosta odpowiedział, �e te gara�e zostaj� do dyspozycji Starostwa i b�d� 
wykorzystane na potrzeby Zarz�du Dróg Powiatowych. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zapytał z jakich �rodków b�dzie przeprowadzony 
remont schodów przy wej�ciu do siedziby Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. 
 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk odpowiedziała, �e budynek jest własno�ci� 
Powiatu i schody b�d� wyremontowane w ramach posiadanego bud�etu 
powiatu. Powiedziała, �e Zarz�d decyduj�c si� na ten remont, rozwa�ał 
mo�liwo�� podwy�ki czynszu za pomieszczenia wynajmowane przez Agencj�. 
 
Radna Krystyna Ł�tkowska – Tyszkiewicz stwierdziła, �e schody przy wej�ciu 
do przychodni rodzinnej równie� trzeba wyremontowa�. 
Skarbnik odpowiedziała, �e taki wniosek nie wpłyn�ł do Zarz�du. 
 
 
 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i o�wiadczenia radnych. 
 
Przewodnicz�cy przypomniał radnym o składaniu do 30 kwietnia o�wiadcze�  
o stanie maj�tkowym. 
Poinformował równie�, �e przewodnicz�cym Komisji Bud�etu i Gospodarki 
został obecnie radny Jan �lebioda, a przewodnicz�cym Komisji Rolnictwa, 
�rodowiska i Geodezji – radny Edmund Banasiak. 
 
Przewodnicz�cy zaproponował, aby radni dokonywali wpłat na pomoc 
powiatowym domom dziecka. Wpłat b�dzie mo�na dokonywa� w Biurze Rady 
do ko�ca maja. 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski prosił o interpretacj� prawn� dotycz�c� 
obowi�zywania uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania okre�laj�cego 
wysoko�� oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysług� lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy. Zdaniem radnego, dodatki 
uchwala si� nauczycielom na dany rok, bez wzgl�du na to, w jakim miesi�cu 
została podj�ta uchwała. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, �e Wojewoda nie 
zakwestionował tej uchwały. 
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Zdaniem radnego Cezarego Wawrzy�skiego, nie uchylenie przez Wojewod� tej 
uchwały nie jest interpretacj� prawn�. 
 
 Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł XXXIV 
Sesj� Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara W�glarz 
 


