
PROROKÓŁ  Nr XXXV/2005  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 31 maja 2005r. 
 
 

Obrady rozpocz�to o godz. 10.15, zako�czono o godz. 12.35. 
Podj�to uchwały od Nr XXXV/223/2005 do Nr XXXV/233/2005. 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XXXV 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 radn� Ew� Szczurowsk�. 
 
Porz�dek obrad brzmiał nast�puj�co: 

1. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
3. Podj�cie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce 

samorz�du terytorialnego. 
4. Nadanie statutu przekształconej szkole funkcjonuj�cej w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, w tym podj�cie uchwały. 
5. Podj�cie uchwały w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Ostródzkiego. 
6. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie wprowadzenia 

zakazów u�ywania jednostek pływaj�cych o nap�dzie spalinowym na 
jeziorach Powiatu Ostródzkiego. 

7. 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. 

8. Podj�cie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przyst�pieniu do 
stowarzyszenia „Zwi�zek Powiatów Polskich”. 

9. Podj�cie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 

10. Odwołanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w tym podj�cie 
uchwały. 
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11. Powołanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w tym podj�cie 
uchwały. 

12. Okre�lenie warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów, w tym podj�cie uchwały. 

13. Informacja o stanie bezpiecze�stwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 
2004 roku. 

14. Sprawozdanie z działalno�ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
2004 roku. 

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

16. Interpelacje, zapytania, wnioski i o�wiadczenia radnych. 
Uwag do porz�dku obrad nie zgłoszono. 
 

Pierwszym punktem porz�dku obrad było przyj�cie protokołu z 
poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 17 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Drugim punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie zmian 
w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, �e jest propozycja 
dofinansowania w wysoko�ci 19 570 zł budowy chodnika w Mielnie w Gminie 
Grunwald. Chodnik b�dzie budowała Gmina, a �rodki z Powiatu b�d� 
przeznaczone na zakup materiałów. 
 
Radny Alojzy Kurowski stwierdził, �e zdaniem Wójta, chodnik w tym miejscu 
jest bardzo potrzebny, poniewa� w s�siedztwie znajduje si� ko�ciół i szkoła. 
Chodnik b�dzie słu�ył społecze�stwu i radny opowiedział si� za 
dofinansowaniem budowy tego chodnika. 
 
Zdaniem Przewodnicz�cego, nale�y si� cieszy�, �e wci�gu drogi powiatowej 
Gmina b�dzie budowała chodnik. Powiedział te�, �e Powiat powinien 
dofinansowa� t� inwestycj�. 
 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk poinformowała, �e Zarz�d na wczorajszym 
posiedzeniu podj�ł decyzj� o zwi�kszeniu �rodków na dokumentacj� dotycz�c� 
rozbudowy SOSW w Szymanowie o 36 200 zł. Komisja przetargowa odrzuciła 
dwie spo�ród 4 ofert, jakie wpłyn�ły na to zadanie. Najni�sza oferta opiewa na 
kwot� 73 200 zł. 37 000 zł było zapisane na ten cel w bud�ecie, brakuj�ce �rodki 
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w wysoko�ci 36 200 zł czasowo zostan� przesuni�te ze �rodków na wydatki 
bie��ce SOSW w Szymanowie. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zgłosił wniosek o nieodczytywanie przez 
Przewodnicz�cego podstaw prawnych, podejmowanych w dniu dzisiejszym 
uchwał. 
Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za wnioskiem radnego. 
 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/223/2005 w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 
rok, została podj�ta przy 18 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymuj�cym si�”  
i stanowi zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
 
 
 Nast�pnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorz�du terytorialnego. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/224/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
jednostce samorz�du terytorialnego, została podj�ta jednogło�nie i stanowi 
zał�cznik Nr 3 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było nadanie statutu przekształconej 
szkole funkcjonuj�cej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie,  
w tym podj�cie uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/225/2005 w sprawie nadania statutu przekształconej szkole 
funkcjonuj�cej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, została 
podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
 Podj�cie uchwały w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Ostródzkiego było pi�tym punktem porz�dku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili glosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/226/2005 w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Ostródzkiego, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 5 do 
protokołu. 
 
 Nast�pnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie wprowadzenia zakazów u�ywania jednostek pływaj�cych o 
nap�dzie spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego. 
 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Jerzy Ka�ski poinformował, �e w dniu 
wczorajszym wpłyn�ł wniosek wójta Gminy Grunwald o wprowadzenie do 
uchwały zapisu dotycz�cego dopuszczenia na jeziorze Mielno silników 
spalinowych o mocy do 6 KM. 
 
Starosta stwierdził, �e wniosek nale�y skierowa� pod obrady nast�pnej sesji,  
a przedtem szczegółowo przeanalizowa� na posiedzeniach  komisji Rady. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/227/2005 zmieniaj�ca uchwał� w sprawie wprowadzenia 
zakazów u�ywania jednostek pływaj�cych o nap�dzie spalinowym na jeziorach 
Powiatu Ostródzkiego, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 6 do 
protokołu. 
 
 
 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 
kolejnym punktem porz�dku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/228/2005 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 7 do protokołu. 
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 Dziesi�tym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały o przyst�pieniu do stowarzyszenia „Zwi�zek Powiatów 
Polskich”. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/229/2005 w sprawie zmiany uchwały o przyst�pieniu do 
stowarzyszenia „Zwi�zek Powiatów Polskich”, została podj�ta jednogło�nie  
i stanowi zał�cznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/230/2005 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Ostródzie, została podj�ta jednogło�nie i stanowi 
zał�cznik Nr 9 do protokołu. 
 
 
 Nast�pnym punktem porz�dku obrad było odwołanie Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/231/2005 w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 10 do 
protokołu. 
 
Przewodnicz�cy Jerzy Grubba podzi�kował Pani Annie Gwara za dobr� 
współprac�. 
 
 
 Powołanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów było kolejnym 
punktem porz�dku obrad. 
 
Kandydat na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów Daniel Drobisz 
przedstawił si� i poinformował Rad�, �e uko�czył Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Wydział Prawno-Administracyjny. Posiada wieloletni 
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sta� w słu�bach wewn�trznych, s�dzie i administracji. Stwierdził, �e je�eli Rada 
obdarzy go mandatem zaufania, doło�y wszelkich stara�, aby swoje powierzone 
obowi�zki wykonywa� jak najstaranniej.  
 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/232/2005 w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 11 do 
protokołu. 
Przewodnicz�cy zło�ył gratulacje nowo powołanemu  Rzecznikowi i wyraził 
nadziej� na dobr� współprac�. 
 
 
 Okre�lenie warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów było nast�pnym punktem porz�dku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/233/2005 w sprawie okre�lenia warunków pracy i płacy 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów, została podj�ta jednogło�nie i stanowi 
zał�cznik Nr 12 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy ogłosił kilkuminutow� przerw� w obradach. 
Po przerwie Przewodnicz�cy wznowił obrady i zaproponował zamian� 
kolejno�ci punktów 13 i 14 porz�dku obrad. 
Zaproponował, aby punkt 13 w brzmieniu: „Informacja o stanie bezpiecze�stwa 
sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2004 roku.” Rada zrealizowała, jako punkt 
14, poniewa� nie dotarł jeszcze dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, który miał ten temat referowa�.  
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za wnioskiem Przewodnicz�cego. 
 
 
 Wobec powy�szego trzynastym punktem porz�dku obrad było 
sprawozdanie z działalno�ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2004 
roku. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e na podstawie art.112 ust.12 ustawy z dnia  
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalno�ci Centrum 
oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomasz 
Podsiadło przedstawił sprawozdanie z działalno�ci oraz wykaz potrzeb. 
Sprawozdanie i wykaz potrzeb stanowi� zał�cznik Nr 13 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad była informacja o stanie 
bezpiecze�stwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2004 roku. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e na podstawie art.12a ust.3 ustawy z dnia  
14 marca 1985r. o inspekcji sanitarnej Rada Powiatu przynajmniej raz na rok 
rozpatruje informacj� Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpiecze�stwa sanitarnego powiatu. 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Stefan Szpruch 
przedstawił informacj� o stanie bezpiecze�stwa sanitarnego powiatu. 
Informacja stanowi zał�cznik Nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy stwierdził, �e dla mieszka�ców Mor�ga dosy� uci��liwa jest 
Wytwórnia Pasz „WIPASZ”. 
Dyrektor odpowiedział, �e ten zakład nie jest umieszczony w indeksie miejsc 
zagro�e�. 
 
 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 15 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski prosił o przedstawienie aktualnej sytuacji  
w PZOZ w Ostródzie S.A. 
Starosta odpowiedział, �e zysk na koniec kwietnia 2005r. wynosi 19 700 zł, 
nale�no�ci za usługi ponadlimitowe opiewaj� na kwot� 780 000 zł. Powiedział, 
�e w miesi�cach letnich przewiduje si� jeszcze wi�cej ponadlimitów. Na koniec 
2004r. zysk wynosił 82 000 zł. Starosta poinformował, �e planuje si� 
przeniesienie biur Zarz�du Spółki z budynku przychodni do szpitala. 
 
Dyrektor Stefan Szpruch zapytał kiedy b�dzie wyłoniony inwestor. 
Starosta odpowiedział, �e w tej chwili trwaj� rozmowy na ten temat. Dwóch 
oferentów poł�czyło si� i została zło�ona jedna wspólna oferta, w której oferent 
proponuje wniesienie swojego udziału do 51%.  Aktualnie trwa aktualizacja 
aportu, który ma by� wniesiony przez powiat. 
 
Radny Zygmunt Kuczewski zapytał, jaki jest orientacyjny koszt budowy sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształc�cych w Mor�gu. 
 
Starosta odpowiedział, �e w tej chwili trudno jest okre�li�, jaki to b�dzie koszt. 
Orientacyjnie jest to kwota 1,5-2 mln zł. 
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Radny Andrzej Niewiadomski zapytał, czy prowadzone s� rozmowy w sprawie 
remontu ulicy Sienkiewicza w Mor�gu. Zapytał równie�, jak przedstawia si� 
sytuacja dotycz�ca rozbudowy ZSZ im. Petöfi w Ostródzie.  
 
Starosta odpowiedział, �e na temat remontu ulicy Sienkiewicza w Mor�gu 
trwaj� rozmowy z Marszałkiem Województwa. Na razie nie wiadomo, czy 
remont ten b�dzie realizowany w ramach kontraktu wojewódzkiego, czy z 
własnych �rodków. 
Na temat rozbudowy ZSZ im. Petöfi Starosta odpowiedział, �e s� ró�ne 
propozycje, na temat których b�dzie dyskusja na najbli�szej Komisji O�wiaty. 
Aktualnie trwaj� rozmowy z Burmistrzem Miasta  Ostródy dotycz�ce 
zabezpieczenia siedziby szkoły SOSW, jednak decyzje �adne jeszcze nie 
zapadły. 
 
 
 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i o�wiadczenia radnych. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przypomniał, �e na ostatniej sesji zgłosi 
doniesienie dotycz�ce przewo�enia drogami powiatowymi kamieni. „Ostatnio 
zostałem napadni�ty przez wła�ciciela tej firmy, który groził mi i mojej 
rodzinie.” Radny prosił o chronienie go, poniewa� wyst�pował w sprawie 
swoich wyborców. 
 
Radny Edmund Banasiak poinformował, �e dwa dni temu uczestniczył  
w objazdach dróg powiatowych, sprawdzaj�c ich stan. Powiedział, �e droga 
miedzy Lubajnami a Zwierzewem jest w bardzo złym stanie i b�dzie 
remontowana w najbli�szym czasie. Jednak remont na długo�ci 500 m jest 
niewystarczaj�cy. Radny stwierdził, �e Wójt Gminy Ostróda obiecał 
dofinansowanie remontu tej drogi. 
 
Wójt Gminy Ostróda Marek Gustaw Brzezin odpowiedział, �e jest gotowy do 
rozmów z Powiatem na ten temat. 
 
Radna Irena Jara  stwierdziła, �e radnym nale�y si� informacja na temat 
aktualnej sytuacji szpitala. Zapytała równie�, kiedy b�dzie zrealizowana budowa 
bloku operacyjnego. 
 
Starosta odpowiedział, �e nie został jeszcze wyłoniony inwestor strategiczny. 
Na ten temat mog� powiedzie� radni, którzy wchodz� w skład zespołu 
negocjacyjnego. 
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Radny Andrzej Niewiadomski, członek zespołu negocjacyjnego, powiedział, �e 
w zwi�zku z poł�czeniem si� dwóch oferentów, zmieniła si� koncepcja przez 
nich przedstawiona, a tym samym zmieniły si� równie� terminy. Na dzie� 
dzisiejszy oferent musi wyceni� swoj� firm�, któr� proponuje wnie�� w formie 
aportu do Spółki z Powiatem. 
 
Przewodnicz�cy Jerzy Grubba poinformował, �e w ubiegłym tygodniu 
uczestniczył w konferencjach zorganizowanych przez Marszałka Województwa  
w zwi�zku z obchodami 15-lecia samorz�du terytorialnego. Odczytał równie� 
list Posła Jana Antochowskiego, zwi�zany z powy�szym tematem. 
List stanowi zał�cznik Nr 16 do protokołu. 
Przewodnicz�cy zaprosił równie� radnych, w imieniu dyrektora Domu Dziecka 
w Mor�gu, na Piknik  Rodzinny, który odb�dzie si� 3 czerwca 2005r. w godz. 
14.00 – 19.00 na terenie Domu Dziecka. 
Nast�pnie odczytał list TPD Koło przyjaciół Dzieci Gumniska Wielkie o 
wsparcie rzeczowe lub finansowe, w celu zorganizowania festynu z okazji Dnia 
Dziecka. 
Pismo stanowi zał�cznik Nr 17 do protokołu.  
Przewodnicz�cy zaproponował, aby dobrowolne wpłaty dokonane przez 
radnych z okazji Dania Dziecka, były przeznaczone na pomoc dzieciom z 
Gumnisk Wielkich, z Domu Dziecka w Mor�gu, Domu Dziecka w Szymonowie 
oraz  na organizacj� Festynu w Smykówku. 
 
Przewodnicz�cy poinformował, �e po sesji, po krótkiej przerwie, Firma EVIP 
Progres S.A. z siedzib� w Warszawie zaprezentuje propozycj� 
zagospodarowania terenu „białych koszar” w Ostródzie, na któr� to prezentacj� 
serdecznie zaprosił wszystkich radnych oraz przedstawicieli samorz�dów: 
miasta Ostródy i gminy Ostróda.  
 
 Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł XXXV 
Sesj� Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
Protokołowała  
Barbara W�glarz 
 
 
 

 


