
Protokół Nr XXXIX/2005 
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 31 sierpnia 2005 r. 
 
Obrady rozpocz�to o godzinie 1210, zako�czono o godzinie 1440. 
Podj�to uchwały od Nr XXXIX/245/2005 do Nr XXXIX/250/2005. 
 
 W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XXXIX 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 Edmunda Banasiaka. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski zgłosił wniosek o zdj�cie z porz�dku obrad 
punktu 8: „Rozpatrzenie skargi Pana Karola Kikoły dotycz�cej Starosty 
Ostródzkiego na niezgodne z prawem załatwienie sprawy wjazdu na działk�    
Nr 97/15 we wsi Wilnowo, w tym podj�cie uchwały”.  
Radny stwierdził, �e jest du�o rozbie�no�ci mi�dzy decyzj� Samorz�dowego 
Kolegium Odwoławczego w Elbl�gu, a uzasadnieniem do w.w. uchwały. Pewne 
interpretacje nie s� zbie�ne. Rozbie�no�ci trzeba wyja�ni�. 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski powiedział, �e równie� nosił si� z zamiarem 
zło�enia wniosku o zdj�cie tego punktu z porz�dku obrad, o czym mówił na 
posiedzeniu komisji. Zapytał radc� prawnego Marzenn� Koziorowsk�, czy w 
zwi�zku z tym, „�e tak naprawd� nie jest to skarga, skierowana bezpo�rednio do 
Rady tylko do prokuratury, mo�na tego nie głosowa�, czy mo�e to nie by�        
w porz�dku.” 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, �e nie ma znaczenia od 
kogo wpłyn�ła skarga. Organ  nie b�d�cy wła�ciwym do jej rozpatrzenia ma 
obowi�zek przekazanie jej organowi wła�ciwemu.  Mo�na oczywi�cie zmieni� 
porz�dek obrad zgodnie z przepisami ustawy o samorz�dzie powiatowym, 
trzeba jednak pami�ta�, �e ta sprawa musi by� rozpatrzona wcze�niej czy 
pó�niej i musi stan��, najlepiej na kolejnej sesji. Trzeba oczywi�ci o tym fakcie 
powiadomi� skar��cego i wskaza� nowy termin załatwienia sprawy. Nie mo�na 
sprawy załatwia� w niesko�czono��, poniewa� strona ma prawo zło�enia skargi 
na bezczynno��. 
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Radny Andrzej Waszczyszyn powiedział, �e na ostatnim wspólnym posiedzeniu 
komisji stwierdzono, �e Komisja Rewizyjna powinna zaj�� si� spraw� skargi 
Pana Karola Kikoły. Rada mo�e zobowi�za� Komisj� do przeprowadzenia na 
miejscu wizji lokalnej i rozmowy z zainteresowanymi stronami, po czym 
Komisja Rewizyjna wyda opini�, która b�dzie podstaw� do podj�cia 
odpowiedniej uchwały przez Rad� Powiatu.  
Radny wnioskował o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli     
w sprawie skargi Pana Kikoły. 
 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał, czy odpowied� na skarg� b�dzie kierowana 
do prokuratury czy do Pana Kikoły. 
 
Przewodnicz�cy Rady wyja�nił, �e odpowied� b�dzie kierowana zarówno do 
prokuratury jak i do Pana Karola Kikoły. 
 
Przewodnicz�cy Rady zarz�dził głosowanie nad wnioskiem radnego Andrzeja 
Niewiadomskiego w sprawie zdj�cia z porz�dku obrad punktu 8: „Rozpatrzenie 
skargi Pana Karola Kikoły dotycz�cej Starosty Ostródzkiego na niezgodne z 
prawem załatwienie sprawy wjazdu na działk�    Nr 97/15 we wsi Wilnowo, w 
tym podj�cie uchwały”.  
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada przyj�ła w.w. wniosek przy 15 głosach „za” i 5- „wstrzymuj�cych si�”. 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie wprowadzenia do 
porz�dku obrad jako punkt 8 „Podj�cie uchwały w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dora�nej.” 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogło�nie przychyliła si� do w.w. wniosku. 
 
Wobec powy�szego porz�dek obrad brzmiał nast�puj�co: 
1. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja o przebiegu wykonania bud�etu powiatu za I półrocze 2005 roku. 
3. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
4. Podj�cie uchwały w sprawie zmiany uchwały okre�laj�cej zadania z zakresu 

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

5. Podj�cie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania 
dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i 
placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na 
terenie Powiatu Ostródzkiego. 

6. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia regulaminów okre�laj�cych zasady 
udzielania stypendiów uczniom w roku szkolnym 2005/2006 i studentom w 
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roku akademickim 2005/2006 finansowanych ze �rodków działania 2.2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

7. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie przyj�cia regulaminów 
okre�laj�cych zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, 
finansowanych ze �rodków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

8. Podj�cie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 
kontroli dora�nej. 

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. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła protokół z XXXVIII Sesji Rady Powiatu. 
 

Informacja o przebiegu wykonania bud�etu Powiatu za I półrocze 2005 
roku była drugim punktem porz�dku obrad. 
Informacja stanowi zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
Starosta Aleksander Gawryluk stwierdził, �e w.w. informacja szczegółowo była 
przedstawiana na posiedzeniach wszystkich komisji, w zwi�zku z tym poprosił 
radnych o zadawanie pyta�. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Jan �lebioda poinformował, �e Komisja Bud�etu i 
Gospodarki przyj�ła informacj� o przebiegu wykonania bud�etu Powiatu za I 
półrocze 2005 r. 
 
Skarbnik powiedziała, �e bud�et powiatu w I półroczu 2005 r. zamkn�ł si� spor� 
nadwy�k�, wynosz�c� 6.229.620 zł. 
Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e spora jest te� oszcz�dno�� w wydatkach 
Rady Powiatu, zwłaszcza dotycz�cych diet radnych, które wykonano w 40,78 % 
w stosunku do planu rocznego. 
 
Radny Edmund Banasiak zapytał z czego wynika tak du�a nadwy�ka. 
Skarbnik wyja�niła, �e nadwy�ka powstała z nie wykonania wydatków oraz 
wy�szego ni� zaplanowano zaawansowania dochodów, co pozwoliło na nie 
zrealizowanie deficytu bud�etowego. 
 
Wi�cej uwag do Informacji o przebiegu wykonania bud�etu Powiatu za I 
półrocze 2005 roku nie było. 
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 Trzecim punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zło�ył wniosek o nie odczytywanie podstaw  
prawnych poszczególnych uchwał podejmowanych na dzisiejszej Sesji. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła wniosek radnego Siwkowskiego. 
 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk poinformowała, �e Zarz�d postanowił 
skierowa� pod obrady Rady, poza przedstawionymi na posiedzeniach Komisji, 
nast�puj�ce propozycje zmian w  bud�ecie: 

1/ w planie dochodów: 
- zwi�kszenie dochodów z tytułu sprzeda�y- 18.500 zł (gara� przy 

ul.Grunwaldzkiej- 15.000 zł, działka przy ul.Czarnieckiego na 
polepszenie warunków zabudowy- 3.500 zł), 

- zwi�kszenie dochodów z tytułu wzrostu dochodów własnych (ZSZ 
im.Petöfi)- 27.000 zł i 76.400 zł, 

- zwi�kszenie dochodów z tytułu zwi�kszenia odpisu od PFRON- 
10.050 zł, 

2/ w planie wydatków: 
- zwi�kszenie wydatków z tyt. wzrostu dochodów własnych- 36.100 

zł i 67.300 zł, 
3/korekta inwestycji: 

- zwi�kszenie wydatków na zakup autobusu na potrzeby SOSW w 
Ostródzie- 28.550 zł. 

 
Radny Edmund Banasiak zwrócił si� do Starosty o przybli�enie działania 
stanowiska doradcy dla przedsi�biorców. 
Starosta Aleksander Gawryluk wyja�nił, �e nie jest tworzone stanowisko 
doradcy dla przedsi�biorców, lecz stanowisko do utworzenia bazy danych 
dotycz�cych przedsi�biorstw. 
Wi�cej uwag do projektu uchwały nie było. 
Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/245/2005 w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 
rok została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 3 do protokołu. 
 
Zgodnie z wcze�niejsz� zapowiedzi� Przewodnicz�cy zarz�dził przerw�.  
O głos poprosił Komendant Powiatowy Pa�stwowej Stra�y Po�arnej Ryszard 
Harasim, który przedstawił radnym histori� budowy Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. Nast�pnie oprowadził radnych po budynku, zaznajomił z 
działalno�ci� CPR- u oraz zaprezentował najnowszy wóz ratowniczo- ga�niczy, 
do zakupu którego zakupu Zarz�d Powiatu doło�ył kwot� 50.000 zł. 
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Po tej dłu�szej przerwie Przewodnicz�cy wznowił obrady. 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały okre�laj�cej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej na realizacj� których przeznacza si� �rodki Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/246/2005 w sprawie zmiany uchwały okre�laj�cej zadania 
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 4 do protokołu. 
 
 Podj�cie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania 
dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom 
niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu 
Ostródzkiego było pi�tym punktem porz�dku obrad. 
 
Naczelnik Wydziału O�wiaty, Kultury i Sportu Bo�ena Janowicz 
poinformowała, i� zgłoszone na komisjach propozycje poprawek w projekcie 
uchwały zostały naniesione. 
Wi�cej uwag do projektu uchwały nie było. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/247/2005 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i 
rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i 
placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na 
terenie Powiatu Ostródzkiego została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik 
Nr 5 do protokołu. 
 
 Szóstym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
przyj�cia regulaminów okre�laj�cych zasady udzielania stypendiów uczniom w 
roku szkolnym 2005/2006 i studentom w roku akademickim 2005/2006 
finansowanych ze �rodków działania 2.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
 
Naczelnik Wydziału O�wiaty poinformowała o propozycji poprawek w umowie 
przekazywania stypendium uczniom § 8 otrzymałby brzmienie: „Umow� 
sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz otrzymuje Szkoła”, w umowie przekazywania stypendium 
studentom § 7 otrzymałby brzmienie: „Umow� sporz�dzono w dwóch 
jednobrzmi�cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Powiat”. 



 6 

W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła propozycj� poprawek przedstawionych przez 
Naczelnik Janowicz. 
Wi�cej uwag do projektu uchwały nie było. 
Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/248/2005 w sprawie przyj�cia regulaminów okre�laj�cych 
zasady udzielania stypendiów uczniom w roku szkolnym 2005/2006 i studentom 
w roku akademickim 2005/2006 finansowanych ze �rodków działania 2.2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego została 
podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 6 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie przyj�cia regulaminów okre�laj�cych zasady udzielania 
stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze �rodków Działania 2.2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/249/2005 zmieniaj�ca uchwał� w sprawie przyj�cia 
regulaminów okre�laj�cych zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, 
finansowanych ze �rodków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego podj�ta została jednogło�nie i stanowi 
zał�cznik Nr 7 do protokołu. 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 
kontroli dora�nej było ósmym punktem porz�dku obrad. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/250/2005 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenia kontroli dora�nej została podj�ta jednogło�nie i stanowi 
zał�cznik Nr 8 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 8 do protokołu. 
Starosta Aleksander Gawryluk poprosił o zadawanie pyta� odno�nie 
sprawozdania. 
Radna Krystyna Ł�tkowska- Tyszkiewicz wyraziła zdanie, �e Zarz�d powinien 
przyzna� Ostródzkiemu Towarzystwu W�dkarskiemu �rodki na zawody 
w�dkarskie dzieci. 



 7 

Naczelnik Wydziału O�wiaty Bo�ena Janowicz wyja�niła, �e dofinansowanie 
odbywa si� na konkretnych zasadach. Ostródzkie Towarzystwo W�dkarskie nie 
otrzymało �rodków finansowych, ale otrzymało koszulki i materiały promocyjne 
powiatu.  
Starosta stwierdził, �e Zarz�d bardzo cz�sto otrzymuje tego typu wnioski, gdyby 
pozytywnie wszystkie  rozpatrywał, ju� w tej chwili nie byłoby �rodków. 
Radna Irena Jara wyja�niła, �e w dniu 17 sierpnia 2005 r. Zarz�d przyznał 
dodatkowe �rodki na dofinansowanie festynu w Smykówku w wysoko�ci 100 zł, 
nie za� jak napisano w sprawozdaniu 400 zł. 
Wi�cej uwag do sprawozdania z działalno�ci Zarz�du Powiatu nie było. 
 
 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski i 
o�wiadczenia radnych. 
Radny Edmund Banasiak zapytał o tegoroczne Do�ynki Powiatowe. 
Starosta odpowiedział, i� w tym roku Do�ynki Powiatowe odb�d� si� w dniu 17 
wrze�nia  w D�brównie, jednocze�nie serdecznie zaprosił radnych do 
uczestnictwa w Do�ynkach. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn zło�ył wniosek o zakup klimatyzatora do 
Wydziału Komunikacji i Transportu. Radny stwierdził, �e przy du�ym nawale 
pracy, w upalne dni, temperatura w pomieszczeniach tego Wydziału jest nie do 
wytrzymania. 
Wicestarosta Bogusław Fijas poinformował, �e w obecnej chwili trwaj� prace 
nad dokumentacj� dotycz�c� remontu Wydziału Komunikacji oaz Zarz�du Dróg 
Powiatowych. Wydział Komunikacji ma by� powi�kszony, ma by� dodatkowo 
stworzone stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, �e przez D�brówno dalej odbywa si� 
tranzyt du�ych samochodów ci��arowych. S� ograniczenia pr�dko�ci, ale nie ma 
na drogach Policji i nikt tych ogranicze� nie przestrzega. Drogi powiatowe nie 
s� przystosowane do przejazdu ci��kich, nawet 40- 60- tonowych TIR-ów. 
Radny zło�ył wniosek o interwencj� w sprawie wzmo�enia kontroli drogowych  
dokonywanych przez Policj� i Inspekcj� Drogow� wobec TIR-ów 
przeje�d�aj�cych przez D�brówno. 
 
Radny Waszczyszyn poruszył te� spraw� sygnalizacji �wietlnej na skrzy�owaniu 
ulic Drw�ckiej i Stapi�skiego  w Ostródzie. 
Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba wyja�nił, �e jest to prawdopodobnie 
niemo�liwe, poniewa� nie stosuje si� sygnalizacji �wietlnej tu� przy przejazdach 
kolejowych, aby pojazdy w razie zmiany �wiateł nie zatrzymywały si� na torach 
kolejowych. 
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Radny Waszczyszyn zło�ył równie� wniosek o zaj�cie si� na posiedzeniu 
Zarz�du Powiatu spraw� nadmiernej wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej 
do Rychnowa. 
 
Przewodnicz�cy Rady zaprosił radnych na Powiatow� Inauguracj� Roku 
Szkolnego 2005/2006 w Zespole Szkół w Saminie. 
 
Nast�pnie przedstawił pisma, które wpłyn�ły do Biura Obsługi Rady: 

- pismo Posła Jana Antochowskiego w sprawie modernizacji ulicy 
Parkowej w Ostródzie, 

- pismo Stowarzyszenia Wła�cicieli Domków Rekreacyjnych w Małej 
Rusi w sprawie wprowadzenia zakazu u�ywania jednostek pływaj�cych 
o nap�dzie spalinowym na Jeziorze Pauze�skim,  

- pismo Ministerstwa Kultury odno�nie  udzielenia Gminie Mor�g dotacji 
celowej  na konserwacj� budynku Ratusza w Mor�gu 

- kolejne pismo z Zarz�du PCK w Mor�gu w sprawie negatywnej 
odpowiedzi udzielonej w.w. Zarz�dowi przez Przewodnicz�cego Rady 
na skarg� dotycz�c� rozstrzygni�cia konkursu na zadania publiczne. 

W.w. pisma stanowi� zał�cznik Nr 9 do protokołu. 
 

Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł XXXIX 
Sesj� Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 
 


