
PROTOKÓŁ  Nr XXXVI/2005  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 23 czerwca 2005r. 
 
 

Obrady rozpocz�to o godz. 8.40, zako�czono o godz. 10.35. 
Podj�to uchwały od Nr XXXVI/234/2005 do Nr XXXVI/238/2005. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XXXVI Sesj� Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji, powitał radnych i pracowników Starostwa. 
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 Jana �lebiod�. 
 
Przedstawił wniosek Zarz�du Powiatu o rozszerzenie porz�dku obrad o nowy 
punkt Nr 2 w brzmieniu: „Wybór wiceprzewodnicz�cego Rady Powiatu, w tym 
podj�cie uchwały”. 
Wniosek stanowi zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
„Za” wnioskiem opowiedziało si� 16 radnych, a „wstrzymało si�” 4 radnych. 
W zwi�zku z tym, �e liczba głosów nie zgadzała si� z liczb� radnych obecnych 
na sali, Przewodnicz�cy zarz�dził reasumpcj� głosowania. 
Rada 18 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymuj�cymi si�” opowiedziała si� za 
rozszerzeniem porz�dku obrad o nowy punkt Nr 2 w brzmieniu: „Wybór 
wiceprzewodnicz�cego Rady Powiatu, w tym podj�cie uchwały.” 
 
Wobec powy�szego porz�dek obrad brzmiał nast�puj�co: 

1. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Wybór wiceprzewodnicz�cego Rady Powiatu, w tym podj�cie uchwały. 
3. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
4. Wybór banku do obsługi bankowej Powiatu Ostródzkiego i jednostek 

organizacyjnych Powiatu, w tym podj�cie uchwały. 
5. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg 

i ich parkowanie. 
6. 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. 
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7. Sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie mi�dzy sesjami i 
z realizacji uchwał Rady. 

8. 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 21 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Drugim punktem porz�dku obrad był wybór wiceprzewodnicz�cego Rady 
Powiatu, w tym podj�cie uchwały. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e na podstawie art.14 ust.1 ustawy o 
samorz�dzie powiatowym, Rada wybiera ze swego grona przewodnicz�cego 
i jednego lub dwóch wiceprzewodnicz�cych 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 stanowisko 
wiceprzewodnicz�cego Rady. 
 
Radny Cezary Pec zgłosił na stanowisko wiceprzewodnicz�cego kandydatur� 
radnego Alojzego Kurowskiego. 
Radny Alojzy Kurowski wyraził zgod� na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodnicz�cy zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna do 
przeprowadzenia głosowania liczyła 3 osoby. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za 3-osobowym składem Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
Przewodnicz�cy poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji. 
 
Radna Krystyna Ł�tkowska – Tyszkiewicz zgłosiła do pracy w Komisji 
kandydatur� radnego Czesława Najmowicz. 
Radny wyraził zgod� na prac� w Komisji. 
Radny Cezary Wawrzy�ski zgłosił do pracy w Komisji radnego Jana 
�lebiod�. 
Radny Jan �lebioda wyraził zgod� na prac� w Komisji. 
Radny Cezary Pec zgłosił do pracy w Komisji radnego Stanisława 
Du�y�skiego. 



 3

Radny Stanisław Du�y�ski wyraził zgod� na prac� w Komisji. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie powołania Komisji 
Skrutacyjnej w proponowanym składzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za Komisj� Skrutacyjn� w składzie: 
1) Stanisław Du�y�ski, 
2) Czesław Najmowicz, 
3) Jan �lebioda. 

 
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 Czesław Najmowicz – 
przewodnicz�cy Komisji Skrutacyjnej, poinformował, �e głosuje si� na jednego 
kandydata, stawiaj�c znak „x” w wybranej kratce. Postawienie wi�cej ni� 
jednego znaku „x” albo niepostawienie znaku „x” w �adnej kratce, powoduje 
niewa�no�� głosu. 
Nast�pnie członek Komisji Jan �lebioda, wyczytywał kolejno nazwiska 
radnych, którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny. 
 
Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania i stwierdziła, �e  
w trakcie głosowania na sali obecnych było 21 radnych. W głosowaniu wzi�ło 
udział 21 radnych. Oddano 21 głosów wa�nych. „Za” wyborem oddano 17 
głosów, „przeciw” wyborowi – 3 głosy i 1 głos „wstrzymuj�cy si�’. 
Komisja stwierdziła, �e w wyniku głosowania tajnego na 
wiceprzewodnicz�cego Rady Powiatu został wybrany radny Alojzy Kurowski. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi zał�cznik 
Nr 3 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XXXVI/234/2005 w sprawie wyboru wiceprzewodnicz�cego Rady 
Powiatu w Ostródzie, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 4 do 
protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
zmian w bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
 
Radny Stanisław Siwkowski zgłosił wniosek o nieodczytywanie przez 
Przewodnicz�cego podstaw prawnych, podejmowanych w dniu dzisiejszym 
uchwał. 
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Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W głosowaniu wzi�ło udział 19 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za wnioskiem radnego. 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk przedstawiła zmiany do bud�etu 
zaproponowane przez Zarz�d, które nie były przedstawiane na posiedzeniach 
komisji: 

1) zwi�kszenie planu dochodów z tytułu wpłat Bursy Szkolnej do bud�etu ze 
�rodka specjalnego – 255 076 zł, 

2) zwi�kszenie planu wydatków w Bursie z tytułu wpłat ze �rodka 
specjalnego – 255 076 zł, 

3) remont chodnika w Marwałdzie  - zmiana kwoty na 11 146 zł, 
4) zwi�kszenie �rodków na inwestycje – zakup testera trze�wo�ci  dla 

Komendy Policji – 10 000 zł, 
5) zwi�kszenie �rodków na inwestycje – budowa budynku KPPSP w 

Ostródzie – 180 684 zł, 
6) zmniejszenie �rodków na inwestycji Przebudowa mostu na ul. Drw�ckiej 

w Ostródzie – 11 146 zł, korekta �rodków na prefinansowanie – 14 873 zł, 
7) przesuni�cia pomi�dzy rozdziałami i paragrafami w nast�puj�cych 

jednostkach: Liceum Ogólnokształc�ce w Ostródzie – 1 200 zł, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie – 10 948 zł, SOSW w 
Szymanowie – 11 935 zł, SOSW w Miłakowie – 10 000 zł, dokształcanie 
2 700 zł, Starostwo 8 450 zł. 

 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXVI/235/2005 w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 
rok, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 5 do protokołu. 
 
 
 Nast�pnym punktem porz�dku obrad był wybór banku do obsługi 
bankowej Powiatu Ostródzkiego i jednostek organizacyjnych Powiatu. 
 
Radny Jan �lebioda Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Gospodarki, 
poinformował, �e Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Uwag do projektu nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXVI/236/2005 w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej 
Powiatu Ostródzkiego i jednostek organizacyjnych Powiatu, została podj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 6 do protokołu. 
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 Pi�tym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie 
ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, �e na posiedzeniu Komisji Bud�etu 
został zgłoszony wniosek o przedstawienie na sesji informacji na temat takich 
uchwał podejmowanych w s�siednich powiatach. 
 
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Edmund Ługiewicz 
poinformował, �e w Powiecie Nidzickim uchwała dotyczy tylko pojazdów do 
2,5t, w Powiecie Olszty�skim jest taki podział jak obecnie w naszym powiecie, 
czyli do 2,5t, do 7,5t i powy�ej 7,5t, natomiast w Powiece Iławskim wyst�puje 
podział do 3,5t, do 7,5 t i powy�ej 7,5t. 
Stawki w tych powiatach s� podobne do stawek w Powiecie Ostródzkim. 
 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXVI/237/2005 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów 
z dróg i ich parkowanie, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 7 
do protokołu. 
 
 
 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, było kolejnym punktem porz�dku obrad. 
 
Naczelnik Wydziału O�wiaty Bo�ena Janowicz poinformowała radnych, �e 
proponowane przez Zarz�d zmiany polegaj�ce na rozszerzeniu katalogu 
wydatków, musz� by� równie� zawarte w zał�cznikach do regulaminów.  
 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXVI/238/2005 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, została podj�ta przy 19 głosach „za”,  
1 głosie „wstrzymuj�cym si�” 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 9 do protokołu. 
Pyta� do sprawozdania nie zgłoszono. 
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 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i o�wiadczenia radnych. 
Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, �e powiatowe zako�czenie roku 
szkolnego odb�dzie si� 24 czerwca o godz. 9.00 w Domu Kultury w Mor�gu. 
Powiedział równie�, �e w sprawie zatrzymania Wicestarosty Andrzeja Ma�ki 
rozmawiał z prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, który 
poinformował go o aresztowaniu Wicestarosty na 3 miesi�ce. 
 
Radny Czesław Najmowicz zapytał, czy Pani Prezes Bili�skiej jest postawiony 
jaki� zarzut, bo je�li tak, to zdaniem radnego, nale�y zawiesi� wykonywanie 
czynno�ci zwi�zanych z pełnieniem funkcji Prezesa Spółki. 
 
Starosta odpowiedział, �e s� postawione zarzuty wobec Pani Prezes, ale to nie s� 
zarzuty zwi�zane z prac�. 
 
Radny Czesław Najmowicz zapytał, jak Starosta widzi dalsz� prac� podczas  
3-miesi�cznej nieobecno�ci Wicestarosty. 
 
Starosta odpowiedział, �e Wicestarosta w poniedziałek był w Starostwie i prosił 
o urlop. Wtedy zatrzymany był na przesłuchanie, poniewa� telefoniczn� 
wiadomo�� o decyzji dotycz�cej aresztowania Starosta otrzymał w �rod�. 
Powiedział te�,  �e po zebraniu jak najwi�cej informacji w tej sprawie, zostanie 
zwołana sesja, na której trzeba b�dzie powy�szy problem rozwi�za�. 
 
Przewodnicz�cy zapytał radc� prawnego, czy Prokuratura Apelacyjna ma 
obowi�zek zawiadamiania pracodawc� o aresztowaniu pracownika. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, „�e taki obowi�zek 
istnieje, ale ten organ raczej nie informuje”. 
 
Przewodnicz�cy powiedział, �e na dzie� dzisiejszy nie ma oficjalnej 
wiadomo�ci w sprawie aresztowania Wicestarosty i je�li dalej takiej informacji 
nie b�dzie, Zarz�d wyst�pi z pismem do Prokuratury. Poinformował, �e na 
pocz�tku lipca zwoła sesj� po�wi�con� przede wszystkim  sprawie Wicestarosty. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, �e nale�y szczegółowo zastanowi� si� 
nad prac� zespołu negocjacyjnego dotycz�cego prywatyzacji PZOZ w Ostródzie 
S.A. „Je�li mamy czeka� z odwołaniem, to równie� czekajmy z dalsz� prac� 
zespołu negocjacyjnego, bo osoba aresztowana nie mo�e wchodzi� do spółki, 
jako akcjonariusz.” 
 
Radna Krystyna Ł�tkowska – Tyszkiewicz poparła wypowied� przedmówcy  



 7

i stwierdziła, �e z negocjacjami nale�y poczeka� do najbli�szej sesji. 
 
Zdaniem radnego Cezarego Peca, „negocjacje w niczym nie przeszkadzaj�”. 
Radny stwierdził ponadto, �e umowa, je�li taka jest wola Rady, nie musi by� 
podpisana, ale prace zespołu powinny trwa�. 
 
Radny Czesław Najmowicz powiedział, �e wokół szpitala ostródzkiego „dziej� 
si� dziwne rzeczy” i, zdaniem radnego, nale�y si� zastanowi� czy dalej i�� w 
tym kierunku. 
 
Przewodnicz�cy zapytał, czy ulica Bema w Mor�gu b�dzie remontowana. 
 
Starosta odpowiedział, �e w zwi�zku z decyzj� dotycz�c� remontu ulicy 
Drw�ckiej w Ostródzie, Zarz�d zdecydował zrezygnowa� z remontu ulicy 
Bema. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski powiedział, �e w takim razie nie widzi celowo�ci 
pracy komisji inwestycyjnej, która dokonywała ogl�dzin dróg i dokonała 
wyboru, skoro Zarz�d i tak zmienia decyzje komisji. 
 
Starosta stwierdził, �e komisja wskazała kierunki, a decyzj� podejmuje Zarz�d. 
Skoro nie ma �rodków finansowych, to nie mo�na realizowa� inwestycji bez 
pokrycia. 
 
Radny Andrzej Niewiadomski poinformował, �e składa rezygnacj� z pracy  
w zespole negocjacyjnym ds. prywatyzacji PZOZ w Ostródzie S.A. 
 
Przewodnicz�cy poinformował, �e w 26 czerwca (niedziela) w Miłakowie 
odb�dzie si� Spartakiada Samorz�dowa. Apelował do radnych o wzi�cie udziału 
w Spartakiadzie. 
Naczelnik Wydziału O�wiaty Bo�ena Janowicz przedstawiła program 
Spartakiady i poinformowała, �e wyjazd nast�pi w niedziel� godz. 9.00 spod 
budynku Starostwa. 
 
 Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł XXXVI 
Sesj� Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara W�glarz 
 
 
 


