
Protokół Nr XXXVIII/2005 
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 5 sierpnia 2005 r. 
 
Obrady rozpocz�to o godzinie 1015, zako�czono o godzinie 1110. 
Podj�to uchwały od Nr XXXVIII/242/2005 do Nr XXXVIII/244/2005. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XXXVIII 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 Cezarego 
Wawrzy�skiego. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk zło�ył wniosek o zmian� w porz�dku obrad  
kolejno�ci punktów: 2 w brzmieniu: „Wybór Wicestarosty Ostródzkiego, w tym 
podj�cie uchwały”  z 3 w brzmieniu: „Podj�cie uchwały w sprawie zmian w 
bud�ecie powiatu na 2005 rok”.  
 
Radny Bogusław Soliszko stwierdził, �e wolałby wiedzie� jaki Wicestarosta 
b�dzie pomagał, przy realizacji bud�etu. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada opowiedziała si� za wnioskiem Starosty o zmian� porz�dku obrad, przy 15 
głosach „za”, 5- „przeciw” i 2- „wstrzymuj�cych si�”. 
 
Wobec powy�szego 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. Wybór Wicestarosty Ostródzkiego, w tym podj�cie uchwały. 
4. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci opłaty za 

zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Ostródzie. 
5. Sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie mi�dzy sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i o�wiadczenia radnych. 
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Pierwszym punktem porz�dku obrad było przyj�cie protokołu z 
poprzedniej sesji. 
Radny Edmund Banasiak stwierdził, i� zapoznał si� z protokołem, uwa�a, �e 
został sporz�dzony wła�ciwie i wnioskuje o jego przyj�cie bez odczytywania. 
Innych uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogło�nie przyj�ła protokół z XXXVII Sesji Rady Powiatu. 
 
Drugim punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie zmian w 
bud�ecie powiatu na 2005 rok. 
Skarbnik Powiatu Bo�ena Szewczyk powiedziała, �e radni otrzymali w dniu 
dzisiejszym kompletny materiał. Now� zmian� w bud�ecie jest wył�czenie z 
zał�cznika inwestycyjnego zadania „Zakup testera trze�wo�ci dla KPP w 
Ostródzie” w kwocie 10.000 zł, a wprowadzenie w planie wydatków jako 
dotacj� na fundusz celowy policji. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/242/2005 w sprawie zmian w bud�ecie powiatu na 2005 
rok została podj�ta przy 18 głosach „za” i 4- „wstrzymuj�cych si�” i stanowi 
zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
 
Nast�pnym punktem porz�dku obrad był wybór Wicestarosty Ostródzkiego, w 
tym podj�cie uchwały. 
 
Przewodnicz�cy wyja�nił, �e zgodnie z at.31b ust.2 ustawy o samorz�dzie 
powiatowym „w przypadku odwołania członka zarz�du nieb�d�cego jego 
przewodnicz�cym, rada powiatu dokonuje wyboru nowego członka zarz�du w 
terminie 1 miesi�ca od dnia odwołania”. St�d wynikła konieczno�� zwołania 
sesji w dniu dzisiejszym. 
Przewodnicz�cy poprosił Starost� o wyja�nienie co si� stanie, gdy Rada nie 
dokonana w dniu dzisiejszym wyboru Wicestarosty, 
Starosta poinformował, i� zgodnie z komentarzem do ustawy o samorz�dzie 
powiatowym, Zarz�d Powiatu mo�e funkcjonowa� niekompletny do 3 miesi�cy. 
 
Przewodnicz�cy Rady zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna do 
przeprowadzenia głosowania liczyła 3 osoby. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogło�nie ustaliła 3- osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Starosta przedstawił kandydatur� radnego Bogusława Fijasa na Wicestarost� 
Ostródzkiego. Kandydatur� radnego Fijasa uzasadnił bogatym do�wiadczeniem 
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samorz�dowym oraz faktem, i� radny był te� Przewodnicz�cym Rady Powiatu i 
Członkiem Zarz�du. 
 Radny Bogusław Fijas wyraził zgod� na kandydowanie na Wicestarost�. 
 
Radna Krystyna Ł�tkowska- Tyszkiewicz przypomniała, �e radny Fijas był 
usuni�ty z Zarz�du w głosowaniu radnych. 
 
Przewodnicz�cy poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji 
Skrutacyjnej. 
Radna Krystyna Ł�tkowska- Tyszkiewicz zgłosiła radnego Czesława 
Najmowicza do pracy w Komisji. 
Radny Najmowicz wyraził zgod� na kandydowanie. 
Radny Cezary Pec zgłosił radnego Stanisława Siwkowskiego. 
Radny Siwkowski wyraził zgod� na prac� w Komisji. 
Radna Irena Jara zgłosiła radnego Stanisława Du�y�skiego. 
Radny Du�y�ski wyraził zgod� na kandydowanie. 
Uwag do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogło�nie powołała Komisj� Skrutacyjn� w składzie: Czesław 
Najmowicz, Stanisław Siwkowski i Stanisław Du�y�ski. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził przerw� w obradach w celu ukonstytuowania si� 
Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicz�cy wznowił obrady. 
Przewodnicz�cy Komisji Skrutacyjnej Czesław Najmowicz wyja�nił radnym 
zasady głosowania. Członek Komisji Skrutacyjnej Stanisław Siwkowski 
wyczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy podchodzili, dokonywali 
głosowania i wrzucali karty do urny. 
 
Po przerwie Przewodnicz�cy Komisji Skrutacyjnej Czesław Najmowicz ogłosił 
wyniki głosowania i stwierdził, �e w trakcie głosowania na sali obecnych było 
22 radnych. W głosowaniu udział wzi�ło 22 radnych. Oddano 22 głosy wa�ne,   
w tym „za” wyborem oddano 12 głosów,  „przeciw” wyborowi- 10. 
Komisja stwierdziła, �e w wyniku głosowania tajnego na Wicestarost� 
Ostródzkiego został wybrany Pan Bogusław Fijas. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi zał�cznik 
Nr 3 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały w sprawie wyboru 
Wicestarosty Ostródzkiego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
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Uchwała Nr XXXVIII/243/2005 w sprawie wyboru Wicestarosty Ostródzkiego, 
została podj�ta przy 21 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymuj�cym si�” i stanowi 
zał�cznik Nr 4 do protokołu. 
Wicestarosta Bogusław Fijas podzi�kował za wybór. Stwierdził, �e zostanie 
Wicestarost� wi��e si� z bardzo du�� odpowiedzialno�ci�. Wyraził nadziej�, �e 
jego osoba b�dzie ł�czyła a nie dzieliła Rad�. 
 
Kolejnym punktem porz�dku obrad było podj�cie uchwały w sprawie ustalenia 
wysoko�ci opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Ostródzie. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/244/2005 w sprawie ustalenia wysoko�ci opłat za 
zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Ostródzie została podj�ta jednogło�nie i 
stanowi zał�cznik Nr 5 do protokołu. 
 
Nast�pnym punktem porz�dku obrad było sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du 
Powiatu mi�dzy sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi zał�cznik Nr 6 do protokołu. 
Pyta� do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski i 
o�wiadczenia radnych. 
Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba podzi�kował wszystkim bior�cym udział w 
pogrzebie i składaj�cym kondolencje z powodu �mierci jego brata. 
Poinformował równie� o wpłyni�ciu skargi Zarz�du Rejonowego PCK w 
Mor�gu dotycz�c� przeprowadzonego konkursu na zadanie dotycz�ce 
popularyzacji wiedzy przedmedycznej. Powiedział, �e z tre�ci� w.w. pisma oraz 
odpowiedzi na nie radni mog� si� zapozna� w Biurze Rady. 
Przewodnicz�cy przypomniał równie� o Dniach Miłomłyna, które odbywa� si� 
b�d� w dniach 6-7 sierpnia br. 
 
Radny Edmund Banasiak zło�ył wniosek o zakup sprz�tu nagła�niaj�cego na 
sesje Rady Powiatu, poniewa� w tej chwili bardzo słabo słycha�. 
Przewodnicz�cy stwierdził, �e zakup sprz�tu nagła�niaj�cego to jest wydatek w 
kwocie od 3.000 zł do 5.000 zł. Wyraził w�tpliwo��, czy powiat sta� na taki 
wydatek. Zauwa�ył jednak, �e kiedy placówki o�wiatowe wznowi� zaj�cia, 
b�dzie mo�na skorzysta� ze sprz�tu nagła�niaj�cego w tych szkołach. 
 
 Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł XXXVIII 
Sesj� Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 


