
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2005  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 6 lipca 2005r.  

 
Obrady rozpoczęto o godz. 13.15, zakończono o godz.15.10. 
Podjęto uchwały od Nr XXXVII/239/2005 do Nr XXXVII/241/2005. 

 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do 
protokołu. 

Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył XXXVII Sesję Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji, 
powitał radnych, pracowników Starostwa i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada 
Powiatu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący  powołał radnego Andrzeja Waszczyszyna. 

Po czym przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 2 w 
brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2005 rok.” 
Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 2 
w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2005 rok.”. 

Wobec powyŜszego porządek obrad brzmiał następująco: 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2005 rok. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na realizacje których przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji 
    Osób Niepełnosprawnych. 
4. Odwołanie Wicestarosty Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 
5. Wybór Wicestarosty Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu. 

 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 
2005 rok. 

Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe w dniu dzisiejszym Zarząd podjął decyzję w 
sprawie złoŜenia wniosku o rozszerzenie porządku obrad, ze względu na otrzymanie informacji z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zakwalifikowaniu się wniosków 
składanych o dofinansowanie następujących inwestycji: 
- likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Miłakowie – 189 082, środki własne 94 541 zł, 
- zakup autobusu na potrzeby SOSW w Ostródzie – 190 000 zł, środki własne – 47 500 zł, 
- zakup transportera schodowego do SOSW w Szymanowie – 21 960 zł, środki własne – 10 980 zł. 
Dofinansowanie PFRON opiewa na kwotę 248 021 zł. 
Inne zmiany, jakie zaproponował Zarząd, były następujące: 
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – 100 zł, 



- zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu środków na stypendia dla uczniów – 7 908 zł, 
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z usług – 20 000 zł, 
- zwiększenie dotacji z gmin na spartakiadę samorządową – 3 600 zł, 
- zmniejszenie wydatków na remonty – 133 021. 

Radny Jan Ślebioda Przewodniczący Komisji BudŜetu i Gospodarki, poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany. 

Radny Edmund Banasiak stwierdził, Ŝe niepokoi go to, Ŝe deficyt budŜetowy rośnie. 
Skarbnik odpowiedziała, Ŝe deficyt został na takim poziomie, jaki był uchwalony na poprzedniej sesji. 
przy tych zmian deficyt nie wzrósł. 

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/239/2005 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2005 rok, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło poinformował, Ŝe jest duŜe 
zapotrzebowanie na turnusy rehabilitacyjne, na które proponuje przesunąć środki  ze sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki. 
Poinformował równieŜ, Ŝe w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja o zwiększeniu Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  o kwotę 348 000 zł. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/240/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do 
protokołu. 

 
Następnym punktem porządku obrad było odwołanie Wicestarosty Ostródzkiego, w tym podjęcie 
uchwały. 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe na podstawie art.31 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada 
Powiatu moŜe na uzasadniony wniosek Starosty odwołać poszczególnych członków Zarządu, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 
Następnie odczytał wniosek Starosty o odwołanie Wicestarosty Ostródzkiego Andrzeja Mańki. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Zdaniem radnej Ireny Jara, Rada powinna poczekać z podejmowaniem takiej uchwały, poniewaŜ ma 
za mało informacji na ten temat. 

Radny Andrzej Waszczyszyn zapytał, jakie zarzuty przedstawione są Wicestaroście. 

Starosta Aleksander Gawryluk odpowiedział, Ŝe znane mu są zarzuty. Stwierdził, Ŝe ta sytuacja nie 
sprzyja ani dobru Powiatu, ani dobru szpitala. Powiedział, Ŝe o ewentualnej winie i skazaniu 
Wicestarosty będą decydowały inne instytucje, a do Starosty naleŜy obowiązek złoŜenia wniosku o 
odwołanie. 

Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz stwierdziła, Ŝe ma pretensje do Zarządu, poniewaŜ w skład 
Zarządu wchodzi kilka osób, a jedna osoba została aresztowana. Zdaniem radnej, do 
odpowiedzialności powinien być pociągnięty cały Zarząd, jeśli sprawa dotyczy szpitala. 



Radny Andrzej Waszczyszyn powiedział, Ŝe „jest to bardzo cięŜki temat, bo z jednej strony opinia 
publiczna, a z drugiej strony sumienie, przecieŜ moŜna skrzywdzić człowieka”. Radny proponował na 
pewien czas zawiesić Wicestarostę w jego czynnościach. 

Przewodniczący przypomniał, Ŝe dwa tygodnie temu na sesji apelował, aby nie podejmować decyzji o 
odwołaniu Wicestarosty pochopnie. Informował jednak, iŜ planuje taką sesję w ciągu dwóch 
najbliŜszych tygodni. Po ostatniej sesji  przyszła informacja z Prokuratury, Ŝe Wicestarosta jest 
zatrzymany do 20 września. Powiedział, Ŝe obecnie Starosta zadania, które realizował wraz z 
Wicestarostą, musi teraz wykonywać sam. 

Radny Andrzej Waszczyszyn  zapytał, czy na dzisiejszej sesji zostanie zgłoszony kandydat na 
stanowisko Wicestarosty, poniewaŜ wybór Wicestarosty jest w porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Starosta odpowiedział, Ŝe w dniu dzisiejszym nie zgłosi kandydata na to stanowisko.  

Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe odwołanie obecnego Wicestarosty i nie powołanie 
następnego, będzie pewnego rodzaju zawieszeniem go w wykonywanych czynnościach. 

Radny Bogusław Soliszko stwierdził, Ŝe bardzo mu szkoda Wicestarosty, jako kolegi, jednak znając 
Starostę, wie Ŝe nie podejmuje decyzji pochopnie. „Jednak musimy coś zrobić dla dobrego imienia 
Powiatu.” 

Radny Edmund Banasiak stwierdził, Ŝe nie wie, co oznacza wypowiedź radnej Krystyny Łątkowskiej-
Tyszkiewicz. Powiedział równieŜ, Ŝe głosy o odwołaniu Wicestarosty były juŜ na poprzedniej sesji. 

Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz wyjaśniła, Ŝe podczas działalności poprzedniego zarządu, 
Pan Mańka był „przywoływany do porządku” i nie doszło do takiej sytuacji, jaka ma miejsce obecnie. 

Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe zarzucane czyny zostały rzekomo popełnione właśnie podczas 
działalności poprzedniego Zarządu. „My dzisiaj nie mówimy, czy jest winny, czy nie, o tym zdecyduje 
Sąd.” Zdaniem radnego, zarzuty widocznie były powaŜne, skoro Sąd w drugiej instancji utrzymał w 
mocy areszt, jako środek zapobiegawczy. Powiedział, Ŝe jeśli Wicestarosta wróci, będzie nadal 
radnym, a czy wróci na stanowisko Wicestarosty, to będzie zaleŜało od Starosty. „Dzisiaj działamy pod 
presja mediów i opinii publicznej.” 

Radny Andrzej Niewiadomski stwierdził, Ŝe media nagłośniły temat po zdarzeniu i, zdaniem radnego, 
bardzo dobrze, Ŝe piszą, bo moŜe niektórzy samorządowcy się obudzą i zaczną pracować. „Nie 
rozumiem, jeden radny mówi, Ŝe wie jakimi zarzutami obciąŜony jest Wicestarosta, drugi mówi, Ŝe nie 
wie. UwaŜam, Ŝe wszyscy powinniśmy znać te zarzuty.” 

Przewodniczący przypomniał, Ŝe radni mają teŜ inne zarzuty do wcześniejszego zachowania 
Wicestarosty. 
Wobec braku zgłoszeń przewodniczący zamknął dyskusję i zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna 
do przeprowadzenia głosowania liczyła 3 osoby. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogłośnie ustaliła 3-osoby skład Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji. 

Radny Cezary Wawrzyński zgłosił radnego Jana Ślebiodę do pracy w Komisji. 
Radny Jan Ślebioda wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radna Irena Jara zgłosiła radnych Czesława Najmowicza i Stanisława DuŜyńskiego do pracy w 
Komisji. 
Radni: Czesław Najmowicz i Stanisław DuŜyński wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 
Uwag do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1) Stanisław DuŜyński, 



2) Czesław Najmowicz, 
3) Jan Ślebioda. 

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i 
przygotowania kart do glosowania. 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, a radny Czesław Najmowicz – przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej, poinformował, Ŝe głosuje się stawiając znak „X” w jednej z kratek. Postawienie więcej niŜ 
jednego znaku „X” albo niepostawienie znaku „X” w Ŝadnej kratce powoduje niewaŜność głosu. 
Następnie członek Komisji Jan Ślebioda, wyczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy podchodzili, 
dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny. 

Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania i stwierdziła, Ŝe w trakcie głosowania na 
sali obecnych było 21 radnych. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Oddano 21 głosów waŜnych. 
„Za” odwołaniem oddano 17 głosów, „przeciw” odwołaniu – 2 głosy i 2 głosy „wstrzymujące się”. 
Komisja stwierdziła, Ŝe w wyniku głosowania tajnego Pan Andrzej Mańka został odwołany z funkcji 
Wicestarosty Ostródzkiego. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Starosta Aleksander Gawryluk powiedział, Ŝe fakt odwołania Pana Andrzeja Mańki z funkcji 
Wicestarosty Ostródzkiego, nie świadczy o jego winie. „Nie jest to ani dowód, ani domniemanie.” 

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/241/2005 w sprawie odwołania Wicestarosty Ostródzkiego, została podjęta przy 
18 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 7 do 
protokołu. 

 
Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Wicestarosty Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe na podstawie art. 27 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym 
Rada Powiatu wybiera Wicestarostę na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

Starosta Aleksander Gawryluk poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym nie zgłosi kandydata na 
stanowisko Wicestarosty Ostródzkiego. 

Wobec powyŜszego punkt „Wybór Wicestarosty Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały”, stał się 
bezprzedmiotowy. 

 
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie 
między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Pytań do Starosty w sprawie sprawozdania nie zgłoszono. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe otrzymał podziękowanie dla radnych od Domu dla Dzieci im. 
Sybiraków w Szymonowie za przekazanie 300 zł z okazji Dnia Dziecka.  
Poinformował równieŜ, Ŝe wpłynęło kolejne pismo Pani Marii Banasiak, dotyczące jakości remontów 
na drogach powiatowych oraz zaproszenie Burmistrza Miasta Ostródy na koncert zespołu PRO 
MUSICA ANTIQUA, w piątek 8 lipca na godzinę 19.00 do Kościoła Ewangielicko - Metodystycznego w 
Ostródzie. 

Radny Andrzej Waszczyszyn zapytał, czy Pani Prezes Spółki PZOZ będzie dalej wykonywała swoje 
obowiązki. 



Przewodniczący Rady Nadzorczej PZOZ w Ostródzie S.A. Dariusz Kłosowski  poinformował, Ŝe Pani 
Prezes Bilińska na posiedzeniu Rady przedstawiła zarzuty, jakie postawiła jej Prokuratura. Powiedział, 
Ŝe Rada Nadzorcza podejmie decyzje w sprawie dalszej pracy Pani Prezes, po zakończeniu kontroli 
NajwyŜszej Izby Kontroli, która do końca bieŜącego miesiąca jest prowadzona w szpitalu. Do tego 
czasu Rada będzie sprawowała bezpośrednią kontrolę nad działalnością Zarządu Spółki. 
Poinformował równieŜ, Ŝe w dniu wczorajszym o godz. 13-tej odbyło się spotkanie zespołu 
negocjacyjnego z przedstawicielem oferenta, na którym oferent wycofał swoją ofertę dotyczącą 
inwestycji w Spółce. 

Radny Edmund Banasiak zapytał, co Zarząd zamierza zrobić w sprawie szpitala. 

Starosta odpowiedział, Ŝe Zarząd zamierza podjąć kroki w kierunku podniesienia kapitału i poszukiwać 
środki na realizację inwestycji. Opublikuje równieŜ nowe ogłoszenie o poszukiwaniu inwestora 
strategicznego. 

Starosta poinformował, Ŝe został zakończony nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na 
rok szkolny 2005/2006. Trwa jeszcze nabór do szkół policealnych i szkół dla dorosłych.  

Przewodniczący poinformowała, Ŝe w stosunku do planowanego naboru potwierdzono następującą 
ilość oddziałów: 
- ZSZ im. Staszica w Ostródzie – planowano 15, przyjęto 10 oddziałów, 
- ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – planowano 8, przyjęto 7 oddziałów, 
- LO w Ostródzie – planowano 6, przyjęto 7 oddziałów, 
- ZSL w Morągu – planowano 6, przyjęto 6 oddziałów, 
- ZS w Saminie – planowano 2, przyjęto 2 oddziały, 
- ZSZiO w Morągu – planowano 10, przyjęto 10 oddziałów, 
- ZSR w Ostródzie – planowano 8, przyjęto 4 oddziały, 
- ZSAE w Dobrocinie – planowano 8, przyjęto 4 oddziały. 

Starosta poinformował, Ŝe w Powiatowej Spartakiadzie Samorządowej, która odbyła się 26 czerwca 
br. w Miłakowie, I miejsce zajął druŜynowo Morąg, II miejsce Powiat Ostródzki, III miejsce Miasto 
Ostróda. 

Przewodniczący poinformował radnych, Ŝe następną sesje planuje w drugiej połowie sierpnia. śyczył 
wszystkim udanego wypoczynku. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął XXXVII Sesję Rady Powiatu w 
Ostródzie II kadencji. 

Przewodniczączy Rady Powiatu 
Jerzy Grubba 

 


