
Protokół Nr III/15 
z III Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 30 stycznia 2015 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1200 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1500 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 25 
  

Przed rozpoczęciem obrad Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, 
udzieliła głosu Panu Marcinowi Kulaskowi, radnemu Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

Pan Marcin Kulasek powiedział, że jest radnym Sejmiku Województwa, 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, członkiem Komisji Edukacji i Kultury a także 
Komisji Mniejszości Narodowych. Pan radny powiedział, że ponieważ został wybrany z 
okręgu obejmującego miasto Olsztyn i Powiat Olsztyński chciałby zadeklarować chęć 
współpracy z Radą Powiatu w Olsztynie i jednocześnie zapewnić, że jeśli tylko czas pozwoli, 
to będzie starał się być obecnym na sesjach i wspierać rozwój Powiatu Olsztyńskiego.  

Następnie Pani Katarzyna Grabowska, ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, przedstawiła prezentację dotyczącą modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego w Polsce.  
 
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła III Sesję Rady Powiatu 
w Olsztynie. Następnie powitała zebranych radnych, gości oraz pracowników Starostwa. Lista 
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista gości stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu, lista pracowników Starostwa stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pani 
Przewodnicząca poinformowała, że w chwili obecnej na sali jest 25 radnych, co wobec 25 
osobowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji. 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że nie wpłynęły poprawki do treści protokołu z I 
Sesji Rady Powiatu w dniu 1 grudnia 2014 r. i zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Powiatu, 
zatwierdziła ww. protokół. 

Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że do końca sesji można zapoznać się 
z protokołem z II Sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 roku i wnieść ewentualne 
poprawki. Jeśli nie wpłyną poprawki do treści protokołu, to z zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu 
Powiatu, zatwierdzi ww. protokół.  

Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o 
samorządzie powiatowym radnym jest przesyłany porządek obrad. Porządek obrad nie 
podlega głosowaniu, natomiast zmiany do przesłanego porządku obrad wprowadzić może 
rada powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, co w wypadku Rady 
Powiatu w Olsztynie wynosi 13 głosów. Przewodnicząca poinformowała, że porządek obrad 
przesłany został w materiałach na sesję (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.  

Pan Henryk Goździcki zaproponował uzupełnienie punktu 9. Prace komisji Rady 
Powiatu o podjęcie kolejnej uchwały w sprawie zatwierdzania planu pracy Komisji Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji na rok 2015. 
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Pani Alicja Wąsik powiedziała, że również chciałaby zaproponować rozszerzenie 
punktu 9 poprzez wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Gospodarki. Pani Przewodnicząca 
powiedziała, że chciałaby być członkiem Komisji Gospodarki stąd propozycja podjęcia takiej 
uchwały. 

Radni uznali, że przedstawione propozycje nie powodują zmian porządku obrad i nie 
ma potrzeby ich głosowania. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad 
sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
3. Zapytania radnych. 
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018 
− podjęcie uchwały. 
5. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2015 
− podjęcie uchwały. 
6. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 
− podjęcie uchwały. 
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 
− podjęcie uchwały. 
8. Powołanie rad społecznych szpitali 
− podjęcie uchwał.  
9. Prace komisji Rady Powiatu 
− podjęcie uchwał. 
10. Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie 
− podjęcie uchwały. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad Sesji. 
 
Pkt 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w okresie między sesjami Rady Powiatu 
w Olsztynie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu w Olsztynie. Zarząd zajmował się m.in.: 
- w zakresie realizacji inwestycji Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Lidii Gromek 
do reprezentowania Powiatu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej 
przy Zespole Szkół w Biskupcu”,  
- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie na dzień 20 lutego terminu przygotowania 
konkursu architektonicznego na budowę kompleksu szkolnego w Kieźlinach. Na dzisiaj 
natomiast mamy informację, że zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oceną wniosków w ramach I naboru do Programu Rozwoju 
Infrastruktury Kulturalnej, wniosek Powiatu Olsztyńskiego o dofinansowanie dokumentacji 
niezbędnej do realizacji inwestycji nie otrzymał punktacji kwalifikuj ącej do otrzymania 
dofinansowania. Na 100 możliwych punktów otrzymaliśmy 51,6. Pani Dyrektor Wydziału 
Inwestycji szukała informacji na temat powodów tak niskiej oceny wniosku i uzyskała dane, 
że po pierwsze, nie odbędzie się drugi nabór wniosków zaplanowany pierwotnie na dzień 31 
marca br., po drugie, jeśli chodzi o szczegóły oceny, to w ocenie merytorycznej otrzymaliśmy 
około 40 punktów na 60 możliwych, natomiast w ocenie strategicznej otrzymaliśmy 10 
punktów na 30 możliwych. Będziemy to oczywiście analizować i jeśli będą ku temu powody, 
składać odwołanie, a jeśli nie, to po prostu złożymy ten wniosek raz jeszcze w przyszłym 
roku. 
- jeżeli chodzi o sprawy drogowe, to mamy nowego Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej 
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w Olsztynie. Jest nim Pan Artur Bal. Pani Starosta powiedziała, że jeśli będą pytania do Pana 
Dyrektora, to zapewne chętnie odpowie we właściwym punkcie porządku obrad sesji. Zarząd 
podjął też uchwałę w sprawie nowego regulaminu Powiatowej Służby Drogowej. 
- jeśli chodzi o funkcjonowanie szpitali powiatowych, to Zarząd zapoznał się z pismem 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w którym wyznaczył Pana Jarosława Borowika do 
pełnienia funkcji przedstawiciela Wojewody w Radzie Społecznej ZZOZ w Dobrym Mieście 
oraz Pana Marka Świątka do pełnienia funkcji przedstawiciela Wojewody w Radzie 
Społecznej Szpitala Powiatowego w Biskupcu. W dniu dzisiejszym Rada będzie omawiać 
punkt dotyczący powołania rad społecznych i ustalenia ich pełnych składów.  
- Zarząd zapoznał się z informacją Pani Skarbnik o unieważnieniu przetargu na obsługę 
bankową Powiatu. Jest już rozpisane nowe postępowania, a o szczegółach tej sytuacji może 
powiedzieć Pani Skarbnik. 

Pani Lucyna Kozikowska wyjaśniła, że termin składania ofert na obsługę bankową 
Powiatu Olsztyńskiego wyznaczono na koniec stycznia br. Wpłynęła tylko jedna oferta, którą 
złożył Warmiński Bank Spółdzielczy, jednak kwota zaproponowana przez ten Bank była zbyt 
wysoka i przewyższała kwotę, która była zabezpieczona w budżecie. W związku z 
powyższym unieważniliśmy przetarg i będziemy przygotowywać następne postępowanie w 
tym zakresie. Jeśli chodzi o termin, to mamy jeszcze sporo czasu, ponieważ jeszcze przez dwa 
miesiące mamy zagwarantowaną obsługę bankową na podstawie poprzedniej umowy. 

Pani Małgorzata Chyziak, kontynuując sprawozdanie Starosty z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, poinformowała, że od poniedziałku 26 stycznia 
mamy nową Panią Sekretarz, jest nią Pani Monika Kur-Rydzewska. Pani Starosta 
poinformowała również, że Starostwo Powiatowe w Olsztynie będzie siedzibą Konwentu 
Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dwa posiedzenia Konwentu już się 
odbyły, na tym ostatnim zostały przyjęte stanowiska w sprawie sytuacji finansowej szpitali 
powiatowych, w sprawie zmian w zasadach finansowania zadań oświatowych w roku 2015 
oraz w sprawie projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Jeżeli ktoś 
chciałby zapoznać się z tymi stanowiskami, to są dostępne w Biurze Rady. Pani Starosta 
dodała, że ostatnie stanowisko dotyczyło drogi krajowej nr 16 i nie ujęcia jej w programie, z 
tego co wie, jest propozycja by również nasza Rada sformułowała wystąpienie w tej sprawie. 
 
Pkt 3. Zapytania radnych. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła radnych o zadawanie pytań. Następnie Pani 
Przewodnicząca poinformowała, że interpelacje na piśmie mogą być składane w dowolnym 
momencie przez radnych. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że ma pytanie odnośnie stanowiska dotyczącego 
drogi krajowej nr 16. Pan radny powiedział, że stanowisko to jest bardzo ważne i istotne, bo 
droga ta przebiega przez nasz powiat, ale ze smutkiem należy stwierdzić, że nie ma w nim 
mowy o drugiej drodze krajowej przebiegającej przez nasz powiat, tj. drodze krajowej nr 51, 
która jest nie mniej ważna. W związku z powyższym pan radny zgłosił propozycję, by 
przygotować jeszcze jedno stanowisko Rady Powiatu dotyczące drogi nr 51 i wesprzeć w nim 
działania samorządów Dobrego Miasta, Dywit i innych leżących przy tej drodze o ujęcie 
drogi nr 51 w programie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Pan radny 
powiedział, że przez Dobre Miasto przejeżdża 20.000 samochodów na dobę, czyli około 13 
samochodów na minutę. Dlatego ważne jest, by budowa drogi krajowej nr 51 wraz z 
obwodnicą Dobrego Miasta była akcentowana przez samorządy, celem pokazania jak jest 
ważna i istotna. Pan radny dodał, że na stronie internetowej Gminy Dobre Miasto jest takie 
stanowisko, można wykorzystać jego treść do opracowania stanowiska Rady Powiatu.  
 Pani Małgorzata Chyziak zaproponowała, by sprawę drogi nr 51 włączyć do 
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stanowiska dotyczącego „16”. Pani Starosta poinformowała, że odnośnie drogi nr 16 tylko do 
dzisiaj mamy termin, żeby się wypowiedzieć. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że zarówno w stosunku do 16 jak i 51 ten czas 
upływa dzisiaj, to jest ta sama procedura.  
 Pan Mirosław Pampuch powiedział, że jeśli chodzi o konsultacje na temat programu 
przebudowy dróg krajowych, to rzeczywiście termin upływa w dniu dzisiejszym, ale nie ma 
to nic wspólnego ze stanowiskiem podejmowanym dziś przez Radę. Jest formularz 
konsultacyjny na właściwej stronie internetowej i to są faktyczne konsultacje. Co do naszych 
stanowisk, to termin wysłania nie jest tak istotny. Pan radny powiedział, że ma również 
pytanie do Pani Starosty. Chciałby poznać bliżej zamierzenia organizacyjne odnośnie 
Powiatowej Służby Drogowej, jakie zmiany są przewidywane w stosunku do obecnej 
struktury. 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że Pan Dyrektor jest na sali i w sprawach 
różnych może udzielić wyczerpujących informacji.  

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że chciałby się jeszcze odnieść do projektu 
stanowiska odnośnie drogi nr 51. Droga ta biegnie od Olsztynka do granicy w Bezledach i 
jeśli takie stanowisko powstanie to powinno dotyczyć wszystkich samorządów, które przy tej 
drodze leżą. W tym roku ma być modernizowana cześć tej drogi na odcinku Olsztynek-
Olsztyn w połączeniu z obwodnicą południową.  
 Pani Bożena Wojarska powiedziała, że chciałaby jeszcze nawiązać do wniosku 
odnośnie projektu budowlanego szkoły muzycznej. Pani radna powiedziała, że z tego co 
zrozumiała, to jeśli będzie możliwość złożenia odwołania, to Zarząd takie odwołanie złoży. 
Jeśli natomiast nie będzie podstaw do składania, to rozumie, że w przyszłym roku będziemy 
składać nowy wniosek. Pani radna poprosiła o informację, jaki będzie harmonogram czasowy 
prac, zmierzających do złożenia nowego wniosku w odpowiednim terminie, wniosku 
gwarantującego nam odpowiednią punktację, a co za tym idzie dofinansowanie. 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że oczywiście jak tylko pozna taki 
harmonogram prac, to natychmiast go radnym przedstawi. Pani Starosta dodała, że ma 
nadzieję, iż analiza obecnego wniosku i jego oceny pozwoli nam na stwierdzenie, gdzie i 
jakie popełniliśmy błędy i uniknięcie ich w nowym wniosku.  
 Pani Alicja Wąsik zapytała radnych, czy są jeszcze jakieś pytania? Ponieważ pytań 
nie było, Pani Przewodnicząca zamknęła punkt 3 porządku obrad.  
 

Pkt 4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 
2015-2018. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik, jako osobę upoważnioną przez 
wnioskodawcę, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015 – 2018. 
 Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że przedłożony projekt wieloletniej prognozy 
finansowej został przygotowany na okres 2015-2018 z prognozą długu do roku 2031. W 
zakresie przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i inwestycyjnych przedłożony plan 
kontynuuje poprzednią wieloletnią prognozę finansową. Planowana kwota długu Powiatu na 
koniec roku 2015 ma stanowić kwotę 39.087.550 zł co będzie stanowiło 37% rocznych 
dochodów Powiatu. Obciążenie budżetu poszczególnych lat ratami kredytu łącznie z 
odsetkami stanowi maksymalnie 5% dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym 
dla roku 2015 na 8%. Bezpieczeństwo finansów Powiatu w latach następnych było 
konstruowane w oparciu o wypracowaną nadwyżkę operacyjną, czyli kwotę dochodów 
bieżących pozostających na obsługę długu. Troską budżetu lat następnych będzie utrzymanie 
tej nadwyżki operacyjnej ustalonej w minimalnej kwocie w wysokości 5.100.000 zł. Przyjęte 
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w wieloletniej prognozie finansowej wielkości są spójne z projektem budżetu na rok 2015 w 
części dotyczącej dochodów, wydatków i wyniku budżetu, czyli deficytu zaplanowanego w 
wysokości 1.600.000 zł. Pani Skarbnik dodała, że wieloletnia prognoza, jako dokument 
wieloletni i strategiczny, jeśli chodzi o finanse samorządu, powinien być uchwalany przed 
budżetem na rok 2015. Wieloletnia prognoza finansowa przedłożona radnym otrzymała 
pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej co do możliwości sfinansowania 
zadłużenia Powiatu. 

Pani Alicja Wąsik odczytała uchwałę Nr RIO.VIII-0120-574/14 składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olsztynie projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu olsztyńskiego na lata 2015-2018 (uchwała stanowi załącznik nr  5 do protokołu).  

Następnie Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa, po zapoznaniu się z 
opiniami komisji stałych, pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018 i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 24 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 24 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-
2018 w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło 
udział 24 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr III/30/2015 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018. 

Załącznik nr 6 
 
Pkt 5. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2015. 

 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik, jako osobę upoważnioną przez 

wnioskodawcę, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 
na 2015 rok. 
 Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że w momencie podjęcia uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego Rada ustaliła limity wydatków na 
rok 2015. Przedłożony radnym budżet na rok bieżący stanowi uszczegółowienie tych limitów. 
Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji Rady Powiatu, w 
związku z tym ograniczy się tylko do przedstawienia podstawowych danych związanych z 
budżetem, który w części dotyczącej dochodów stanowi kwotę 107.405.406 zł, a po stronie 
wydatków 109.005.406 zł. Planowany deficyt na rok 2015 wynosi 1.600.000 zł, co stanowi 
1,5% dochodów rocznych budżetu. Deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym. Jeżeli 
chodzi o dane związane z budżetem, to najistotniejszą rzeczą jest tzw. nadwyżka operacyjna, 
która planowana jest w wysokości 5.222.545 zł. Oznacza to, że stabilność związana z obsługą 
zadłużenia jest zachowana. Jeżeli chodzi o planowane przychody, to kwotę 5.283.716 zł 
stanowią kredyty i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które posłużą do  
sfinansowania deficytu i spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych. Na spłatę rat kredytów 
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przeznaczamy kwotę 3.683.716 zł, co łącznie z odsetkami stanowi 5% dochodów rocznych 
budżetu. Maksymalny wskaźnik spłacanych rocznie rat kredytów wynosi 8%, mamy więc 
lekki zapas jeśli chodzi o możliwość spłaty kredytów. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej o przedstawienie 
sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa, po zapoznaniu się z 
opiniami komisji stałych, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na rok 2015 i 
wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek.  

Pani Alicja Wąsik odczytała uchwałę Nr RIO.VIII-0120-573/14 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 r. w 
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiat w Olsztynie projekcie uchwały 
budżetowej Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu 
budżetu przedstawionego w tym projekcie (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).  

Pani Alicja Wąsik zapytała, czy ktoś z radnych chciałyby zabrać głos. 
Pan Mirosław Pampuch powiedział, że chciałby zabrać głos w imieniu Klubu 

Radnych „Nasz Powiat”. Pan radny powiedział, że nie zabierał głosu podczas omawiania 
wieloletniej prognozy finansowej, wobec tego pozwoli sobie odnieść się od obu dokumentów. 
Pan Pampuch stwierdził, że zarówno z projektu budżetu jak i projektu wieloletniej prognozy 
finansowej wynika, że Powiat Olsztyński znajduje się w dobrej kondycji finansowej, o czym 
świadczą przede wszystkim dwa podstawowe składniki. Pierwszym z nich jest tzw. 
„nadwyżka operacyjna”, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi i ta 
różnica od kilku lat utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie, pozwalającym w sposób 
płynny finansować zadania stojące przed powiatem. Ta nadwyżka operacyjna ma z kolei 
odzwierciedlenie w kolejnym wskaźniku, czyli możliwości zaciągania zobowiązań przez 
Powiat i tutaj też mamy znaczące możliwości kredytowania inwestycji, co jest istotne, bo jak 
wiemy nasze dochody w niewielkim stopniu zależą od nas i są nam przyznawane przez 
Ministerstwo Finansów w formie dotacji, subwencji czy też udziału w podatku dochodowym 
od osób prawnych i fizycznych. Pan radny podkreślił, że ta dobra kondycja finansowa 
Powiatu Olsztyńskiego pozwala również na pełną realizację zamierzeń budżetu roku 2015 o 
ile nie będzie jakiś znaczących niespodzianek ze strony Ministerstwa Finansów w postaci 
obniżki dotacji lub subwencji. Pan radny powiedział, że życzy nowemu Zarządowi Powiatu, 
by wszystkie zapisane w budżecie zamierzenia zostały zrealizowane, bo budżet ten, jak 
zwykle zresztą, jest budżetem ambitnym, ale na pewno realnym. Pan radny poinformował, że 
Klub Radnych „Nasz Powiat” będzie w całości głosował za przyjęciem budżetu Powiatu na 
rok 2015. 
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 25 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok, w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr III/31/2015 w sprawie budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok 

Załącznik nr 8 
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Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że nie jest oczywiście tajemnicą, że autorem 
projektu budżetu jest poprzedni Zarząd, niemniej jednak dziękuje radnym za przyjęcie 
budżetu. Pani Starosta podziękowała za słowa wsparcia, wyraziła nadzieję, że obecny Zarząd 
udźwignie zadania zapisane w tym budżecie, poradzi sobie finansowo. Z całą pewnością 
będziemy dążyć do tego, by tak właśnie się stało.  

 
Pkt 6. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik, jako osobę upoważnioną przez 
wnioskodawcę, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego (druk nr 8).  

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że samorząd województwa warmińsko-
mazurskiego zwrócił się do Powiatu w sprawie dofinansowania organizacji konferencji pn. 
„Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” i wskazał, aby to 
dofinansowanie było przekazane w formie pomocy finansowej. Z przepisów ustawy o 
finansach publicznych wynika, że aby dokonać przekazania środków w tej formie konieczna 
jest zgoda rady powiatu wyrażona w formie uchwały. Po podjęciu uchwały zostanie 
podpisana umowa regulująca tryb przekazania środków i sprawy związane z rozliczeniem. 
Kwota jaką mielibyśmy przekazać to 2.500 zł. Te środki zostały już zabezpieczone w 
budżecie.  

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej o przedstawienie 
sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek.  
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 24 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu 
wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr III/32/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

Załącznik nr 9 
 
Pkt 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Barbarę Guga, Dyrektora Wydziału Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej, jako osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, o przedstawienie 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu 
Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

Pani Barbara Guga powiedziała, że przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2015 określa zasady, formy, obszary i zadania do współpracy z 
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organizacjami pozarządowymi. Obszary realizacji zadań wynikają wprost z ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania wymienione w załączniku do 
uchwały zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu. Ogólna kwota dofinansowania zadań 
publicznych na rok 2015 wynosi 149.000 zł. Projekt uchwały był poddany konsultacjom 
poprzez wywieszenie na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego, jak również na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego. W wyniku tych konsultacji wpłynął jeden 
wniosek, który został uwzględniony przez Zarząd Powiatu. Realizatorami zadań publicznych 
będą organizacje pozarządowe, które będą wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert. 
Program uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych oraz 
Powiatowej Rady Sportu. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Promocji o przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pan Henryk Goździcki powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez 
poprawek.  
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji o przyjęcie projektu 
uchwały bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych, za przyjęciem wniosku 
głosowało 24 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2015, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach 
sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosu nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę III/33/2015 w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

Załącznik nr 10 
 
Pkt 8. Powołanie rad społecznych szpitali. 
 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że przechodzimy do procedowania nad uchwałą w 
sprawie wyboru przez Radę Powiatu w Olsztynie przedstawicieli do składu Rady Społecznej 
Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu (druk nr 10). Pani Przewodnicząca 
poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w skład rad społecznych szpitali wchodzą: 
jedna osoba wskazana przez Starostę, trzy osoby wybrane przez Radę Powiatu oraz 
przedstawiciel Wojewody. Pani Starosta poinformowała, że jeśli chodzi o Szpital w Biskupcu 
to wskazuje Panią Elżbietę Samorajczyk na Przewodniczącą Rady Społecznej oraz proponuje 
Panią Urszulę Dziąba, Pana Henryka Goździckiego oraz Pana Janusza Radziszewskiego na 
przedstawicieli Rady Powiatu. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały.  

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek. 
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Pan Tadeusz Plawgo zapytał, jakimi kryteriami kierowała się Pani Starosta 
proponujący tych a nie innych radnych? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jej zdaniem ważne jest, aby osoby 
wchodzące w skład rady społecznej szpitala były osobami związanymi z tym szpitalem 
chociażby poprzez zamieszkiwanie w okolicy, znajomość tematyki szpitala. Pani Starosta 
powiedziała, że jest po rozmowach z tymi osobami i dlatego je proponuje.  
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 24 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” nie było, 5 osób 
„wstrzymało się” od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
większością głosów. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie wyboru przez Radę Powiatu w Olsztynie przedstawicieli do składu Rady Społecznej 
Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” nie było, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę III/34/2015 w sprawie wyboru przez 
Radę Powiatu w Olsztynie przedstawicieli do składu Rady Społecznej Szpitala 
Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu. 

Załącznik nr 11 
 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że przechodzimy do procedowania nad uchwałą w 
sprawie wyboru przez Radę Powiatu w Olsztynie przedstawicieli do składu Rady Społecznej 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście (druk nr 11). Pani Przewodnicząca 
poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że Pan Wojciech Ruciński został wskazany 
przez nią na Przewodniczącego Rady, natomiast na przedstawicieli Rady Powiatu proponuje 
następujące osoby: Panią Joannę Michalską, Pana Waldemara Kowalskiego oraz Pana Marka 
Iliuczonka i tych trzech osób dotyczy omawiany projekt uchwały. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały.  

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że w tym przypadku też chciałby zapytać o 
kryteria wyboru przedstawicieli Rady Powiatu, bo jak rozumie tym razem były one inne niż w 
przypadku Rady Społecznej Szpitala w Biskupcu. Pan radny powiedział, że Rada Powiatu 
kilkukrotnie dokonywała wyboru do rad społecznych i odbywało się to na zasadzie 
konsensusu przyjętego przez wszystkich radnych. Pan radny dodał, że miał nadzieję, że i w tej 
kadencji, zgodnie z dobrym zwyczajem, będzie szansa porozmawiać, którzy z radnych, 
szczególnie z tych środowisk, w których funkcjonują tego typu jednostki, chcieliby pracować 
społecznie na rzecz tych placówek.  

Pani Małgorzata Chyziak zapytała, czy jej propozycje zamykają katalog osób, które 
mogą wnioskować o innych kandydatów? 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że oczywiście katalog kandydatów nie jest 
zamknięty, ale w Radzie Powiatu ustaliła się pewna matematyczna większość, więc nie ma 
sensu w takiej sytuacji zgłaszać kolejnych kandydatów, bo siłą rzeczy jest to 
bezprzedmiotowe.  
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Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że absolutnie nie chce być tutaj uszczypliwa, 
ale wobec stwierdzenia, że zgłaszanie kandydatów jest bezprzedmiotowe, jaki sens ma 
mówienie byśmy wspólnie, w drodze konsensusu, kogoś wybierali. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że konsultacje mają to do siebie, że odbywają 
się przed podjęciem decyzji a nie po jej podjęciu i taka była jego dewiza. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że prosi by jej wybaczyć niewiedzę, ale czy 
w takim razie jakiś etap został pominięty? 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że niech Pani Starosta wybaczy, ale on nie jest 
nauczycielem. 

Pani Małgorzata Chyziak poprosiła o udzielenie głosu Panu Przewodniczącemu 
Klubu radnych Platformy Obywatelskiej.  

Pan Jarosław Wolak poprosił o możliwość zabrania głosu, powiedział, że zgłaszał 
taką chęć już wcześniej. 

Pani Alicja Wasik udzieliła w pierwszej kolejności głosu radnemu Wolakowi.  
Pan Jarosław Wolak zapytał, czy osoby wymienione przez Panią Starostę składały 

oświadczenia woli, że chcą być wybrane przez Radę Powiatu. 
Pani Małgorzata Chyziak poinformowała, że według posiadanej przez nią wiedzy 

takie oświadczenia te osoby złożyły, wyraziły zgodę na kandydowanie do Rady Społecznej 
Szpitala w Dobrym Mieście. 

Pani Alicja Wąsik zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? 
Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że chciałaby prosić Pana Przewodniczącego 

Klubu Radnych PO o zabranie głosu i przedstawienie kandydatów.  
Pan Janusz Jerzy Dembiński powiedział, że jak wiadomo w Radzie Społecznej 

Szpitala mogą pracować nie tylko radni, ale też inne osoby. Jeśli chodzi o Panią Joannę 
Michalską jest to radna i nie trzeba jej przedstawiać. Pozostałe osoby są mieszkańcami 
Dobrego Miasta i wyraziły chęć pracy w Radzie Społecznej ZZOZ. Pan Waldemar Kowalski 
ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie i w tej chwili pracuje w Urzędzie 
Miejskim w Barczewie, natomiast Pan Marek Iliuczonek, też ukończył studia wyższe na 
Politechnice Gdańskiej, pracuje w firmie Energa Operator. Osoby te zostały zgłoszone przez 
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. 

Pani Małgorzata Chyziak dodała, że są to osoby działające społecznie, wyraziły chęć 
pracy w Radzie, dwie z nich nie są radnymi, ale jak Pan radny Dembiński powiedział, nie 
muszą nimi być. 

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że chciałby tylko przypomnieć, że w Radzie 
Społecznej Szpitala w Biskupcu w poprzedniej kadencji był Pan Dąbkowski, który też nie był 
radnym powiatowym. 

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 25 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, 6 radnych było „przeciw”, 2 radnych 
„wstrzymało się” od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
większością głosów. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie wyboru przez Radę Powiatu w Olsztynie przedstawicieli do składu Rady Społecznej 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, w brzmieniu przekazanym radnym 
w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 17 radnych, 6 radnych było „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr III/35/2015 w sprawie wyboru 
przez Radę Powiatu w Olsztynie przedstawicieli do składu Rady Społecznej 
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Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. 
Załącznik nr 12 

 
Pani Alicja Wąsik powiedziała, że przechodzimy do procedowania nad uchwałą w 

sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu 
(druk nr 12). Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu 
uchwały. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jak już wcześniej mówiła proponuje Panią 
Elżbietę Samorajczyk na Przewodniczącą Rady Społecznej. Pozostali członkowie zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały.  

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek. 
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 25 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” nie było, 2 
radnych „wstrzymało się” od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został 
przyjęty większością głosów. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w 
brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 25 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” nie było, 3 
radnych „wstrzymało się” od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została 
podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr III/36/2015 w sprawie powołania 
Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu. 

Załącznik nr 13 
 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że przechodzimy do procedowania nad uchwałą w 
sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym 
Mieście (druk nr 13). Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu 
uchwały. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że proponuje Pana Wojciecha Rucińskiego 
na Przewodniczącego Rady Społecznej.  

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały.  

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek. 
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 25 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” nie było, 2 
radnych „wstrzymało się” od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został 
przyjęty większością głosów. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym 
Mieście w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło 
udział 25 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” nie było, 
8 radnych „wstrzymało się” od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została 
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podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr III/37/2015 w sprawie powołania 
Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. 

Załącznik nr 14 
 
Pkt 9. Prace komisji Rady Powiatu. 

 
 Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Grażynę Gałęziewską, Przewodniczącą Komisji 
Gospodarki, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Gospodarki na rok 2015 (druk nr 14). 
 Pani Grażyna Gałęziewska przedstawiła propozycje planu pracy Komisji 
Gospodarki na rok 2015.  
 Ponieważ więcej głosów nie było, Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w 
sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki na rok 
2015, w brzmieniu przekazanym radnym. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę III/38/2015 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Gospodarki na rok 2015. 

Załącznik nr 15 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Janusza Radziszewskiego, Przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2015 (druk nr 15). 
 Pan Janusz Radziszewski przedstawił propozycję planu pracy Komisji Spraw 
Społecznych na rok 2015.  
 Ponieważ więcej głosów nie było, Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w 
sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych 
na rok 2015, w brzmieniu przekazanym radnym. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę III/39/2015 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2015. 

Załącznik nr 16 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Henryka Goździckiego, Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji o przedstawienie projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Promocji na rok 2015. 
 Pan Henryk Goździcki przedstawił propozycję planu pracy Komisji Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji na rok 2015.  
 Ponieważ więcej głosów nie było, Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w 
sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Promocji na rok 2015, w brzmieniu przekazanym radnym. W głosowaniu 
wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
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Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr III/40/2015 w sprawie 
zatwierdzania planu pracy Komisji Edukacji, Kultury , Kultury Fizycznej i 
Promocji na rok 2015. 

Załącznik nr 17 
 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że chciałaby być członkiem Komisji Gospodarki, 
dlatego wnioskuje o zmianę uchwały w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania 
Komisji Gospodarki, poprzez rozszerzenie składu Komisji o jej osobę. 

Ponieważ więcej głosów nie było, Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w 
sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia 
przedmiotu działania Komisji Gospodarki w brzmieniu przekazanym radnym. W głosowaniu 
wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr III/41/2015 zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Gospodarki. 

Załącznik nr 18 
 
Pani Grażyna Gałęziewska pogratulowała Pani Przewodniczącej wyboru i zaprosiła 

ją do pracy w Komisji. 
Pani Alicja Wąsik zarządziła 10-minutową przerwę w obradach. 

 
Pkt 10. Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie. 

 
Po wznowieniu obrad Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie.  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że projekt ten był bardzo szeroko omawiany 
na posiedzeniach Komisji, więc teraz przedstawi go w skrócie. Wie jednak, że 3 radnych nie 
było obecnych na posiedzeniach, więc jeśli z ich strony będzie takie życzenie, to jak 
najbardziej omówi szczegóły. Zmiany, jakie proponujemy w niniejszym regulaminie 
najczytelniej oddaje schemat graficzny zamieszczony na ostatniej stronie materiału. Przede 
wszystkim proponowana struktura pozwala jasno i czytelnie stwierdzić, jakie zadania i komu 
są podporządkowane. W przedstawionej strukturze łączy się dwa wydziały w jeden – Wydział 
Budownictwa i Inwestycji a jeden bardzo duży wydział się rozdziela. Chodzi tu o rozdzielenie 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Jeśli chodzi o Wydział Organizacyjny, 
który został podporządkowany Sekretarzowi, to proponujemy wydzielenie z niego Wydziału 
Komunikacji i Transportu. Czemu taka propozycja? Pani Starosta powiedziała, że zacznie 
może od stanowiska Sekretarza. Z ustawy wynika zakres obowiązków Sekretarza Powiatu, 
jest to między innymi nadzór nad organizacją i sprawnym działaniem urzędu. Pani Starosta 
podkreśliła, że likwidacja stanowiska dyrektora nie równa się likwidacji etatu jako takiego, 
natomiast z zapisu Regulaminu wynika, że Sekretarz będzie jednocześnie pełnił funkcję 
Dyrektora Wydziału Organizacyjnego. Jeśli chodzi o stanowisko Skarbnika, to nic się nie 
zmienia, wszystko pozostaje w takim samym układzie jak do tej pory. Jeśli chodzi o 
Wicestarostę, to podlegać mu będzie: Wydział Budownictwa i Inwestycji, Wydział 
Gospodarowania Środowiskiem oraz Wydział Komunikacji i Transportu. Pozostałe Wydziały, 
czyli Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Oświaty i Wydział 
Zarządzania Kryzysowego podlegają bezpośrednio Staroście. Z czego wynikają te propozycje 
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zmian? Pani Starosta przypomniała, że na poprzedniej sesji, gdy mówiliśmy o Dyrektorze 
Powiatowej Służby Drogowej informowała, że rozmawia z dyrektorami, kierownikami i 
pracownikami Starostwa. Proponowany Państwu schemat jest efektem analizy informacji, 
które Pani Starosta usłyszała w trakcie tych rozmów. Generalnym zamysłem było 
usprawnienie pracy, lepsza organizacja i podział zadań oraz efekt ekonomiczny, który 
uzyskamy w wyniku oszczędności na stanowiskach kierowniczych. Przewidywany efekt 
ekonomiczny to kwota pomiędzy pół miliona a milionem złotych, w zależności od tego jak 
potoczą się rozmowy z pracownikami. Pani Starosta powiedziała, że zmiana struktury 
organizacyjnej wiąże się z tym, że trzeba będzie niektórym pracownikom zaproponować 
zmianę warunków pracy i płacy. Od rozmów z tymi pracownikami będzie zależała ostateczna 
wielkość tych oszczędności. Jeżeli Rada zatwierdzi Regulamin Organizacyjny z 
proponowanym schematem, to następnym etapem będą rozmowy z pracownikami, by 
dostosować obecną strukturę Starostwa do nowo uchwalonej. Pani Starosta powiedziała, że 
Zarząd proponuje również autopoprawkę do projektu uchwały, która pojawiła się już po 
przesłaniu do Państwa materiałów. Autopoprawka ta wynika z faktu, że Najwyższa Izba 
Kontroli zakwestionowała upoważnienie Powiatowej Służby Drogowej przez Starostę do 
realizowania szeregu tematów związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i 
gminnych. W opinii NIK zadania te musi wykonywać Starosta. Stad propozycja by te zadania 
z zakresu zarządzania ruchem przypisać nowemu wydziałowi Komunikacji Transportu. Pani 
Starosta dodała, że ostatni jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego był z 2002 roku i w 
ciągu tych 13 lat było 25 zmian. Obecna propozycja posłuży również stworzeniu jednolitej, 
czytelniejszej dla wszystkich treści. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącą Komisji Gospodarki o przedstawienie 
sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek wraz z 
autopoprawką. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że chciałby wypowiedzieć się w imieniu Klubu 
Radnych Nasz Powiat. Pan radny powiedział, że radni klubu nie kwestionują kompetencji i 
uprawnień starosty do ustalania regulaminu organizacyjnego urzędu, bo to starosta odpowiada 
za tenże urząd a więc ma pełne prawo do tego, by ten urząd kształtować wedle swojej 
najlepszej wiedzy i woli. Pomimo tego jednak Pani Starosta nie przekonała w pełni radnych 
klubu Nasz Powiat do swoich propozycji. Klub Nasz powiat nie będąc co do zasady przeciw 
temu regulaminowi, wstrzyma się od głosu. Jednocześnie będziemy bardzo wnikliwie 
przyglądać się, czy te zmiany regulaminu organizacyjnego nie wpłyną negatywnie na obsługę 
mieszkańców powiatu olsztyńskiego.  

Pani Małgorzata Chyziak podziękowała Panu radnemu za opinię, powiedziała, że 
bardzo się cieszy, bo każdy głos w tej sprawie jest jak najbardziej wskazany. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że chciałby zapytać przewodniczącą komisji 
sprawozdawczej, czy na posiedzeniu Komisji były jakiejkolwiek wątpliwości co do 
przedłożonego projektu i nad jakimi punktami tego regulaminu odbywała się największa 
dyskusja.  

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
obecna była Pani Starosta, która przybliżyła nam temat nowego regulaminu organizacyjnego 
Starostwa. Pani Przewodnicząca powiedziała, że wszyscy członkowie Komisji Gospodarki 
liczącej 11 osób, głosowali za wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały. 

Pan Jerzy Laskowski przypomniał, że brał udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki 
i wstrzymał się od głosu. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji 
miedzy innymi on zadał pytanie dotyczącego stanowiska członka Zarządu, które nadal 



 15

funkcjonuje w schemacie organizacyjnym. Pan radny poinformował, że otrzymał odpowiedź, 
że Pani Starosta nie przewiduje zatrudnienia etatowego członka Zarządu, natomiast zostawia 
furtkę dla przyszłej Rady.  

Pani Małgorzata Chyziak potwierdziła, że udzieliła dokładnie takiej odpowiedzi.  
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały wraz z autopoprawką bez 
poprawek. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 17 
radnych, głosów „przeciw” nie było, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty większością głosów. 
 Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz 
z autopoprawką, w brzmieniu przekazanym radnym. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” nie było, 8 radnych 
wstrzymało się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr III/42/2015 w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie. 

Załącznik nr 19 
 
Pkt 11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że chciałaby zaproponować radnym przyjęcie 
stanowiska w sprawie Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Pani 
Przewodnicząca poinformowała, że w czasie trwania sesji projekt stanowiska został 
uzupełniony o wnioski państwa radnych z gminy Dobre Miasto. Pani Przewodnicząca 
powiedziała, że tekst został rozdany radnym, zapytała czy istnieje konieczność jego 
odczytania? 

Pan Jerzy Laskowski zwrócił uwagę na literówkę w tekście stanowiska. 
Pani Alicja Wąsik poinformowała, że literówka zostanie poprawiona. Następnie, 

wobec braku dalszych głosów zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska w 
sprawie Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w brzmieniu 
przekazanym radnym. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem stanowiska 
głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.  
 

Rada Powiatu w Olsztynie przyjęła stanowisko w sprawie Projektu Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 

Załącznik nr 20 
 
Następnie Pani Alicja Wąsik poinformowała, że w dniach 22-26 kwietnia 2015 r. 

planowany jest wyjazd Rady Powiatu w Olsztynie do Powiatu Osnabrück. Pani 
Przewodnicząca poprosiła, by radni zadeklarowali swoje uczestnictwo w wyjeździe na liście, 
którą znajduje się u pracowników Biura Rady. Ostateczne deklaracje powinny być złożone do 
4 lutego br. 

Pan Mirosław Stegienko zapytał, czy znany jest program tego wyjazdu? 
Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w momencie otrzymania informacji o 

proponowanym wyjeździe zadała identyczne pytanie i otrzymała odpowiedź, iż dopiero po 
zebraniu deklaracji radnych, gdy okaże się, że jest odpowiednia ilość chętnych do wyjazdu, 
będzie opracowany harmonogram wizyty. Zasadą jest, że takie wyjazdy zawsze mają jakiś 
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motyw przewodni. W tym roku propozycja jest taka, by tym motywem przewodnim była 
kultura i muzyka, a więc szkoły muzyczne, chóry itd. 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, iż wpłynęło do Rady Powiatu sprawozdanie 
Starosty Olsztyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 
2014 roku. Sprawozdanie będzie tematem obrad Rady na kolejnej sesji Rady Powiatu w 
Olsztynie w punkcie „Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim”. 

Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie z informacją na temat udzielonych 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków (pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu): 

- dotację otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Jonkowie  na 
zadanie „Remont dachu nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela 
w Jonkowie – refundacja ” (wysokość dotacji 89.644 zł), 

- dotację otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny we Wrzesinie  
na zadanie „I etap konserwacji ołtarza głównego w kościele pw. św. Marii Magdaleny 
we Wrzesinie – refundacja ” (wysokość dotacji 41.733 zł), 

- dotację otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Olsztynie na zadanie „Prace konserwatorskie chrzcielnicy z kościoła p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Olsztynie.” (wysokość dotacji 7.000 zł), 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Brąswałdzie zwróciła dotację na 
zadanie „wykonanie projektu budowlanego zabezpieczenia kaplicy Św. Józefa w 
Bukwałdzie wraz z działką przed osuwaniem się gruntu”. 

 Pan Wojciech Ruciński powiedział, że chciałby tym razem zabrać głos nie jako 
radny, ale jako członek stowarzyszenia Akcja Katolicka i chciałby bardzo serdecznie zaprosić 
Państwa radnych na kolejną, 17 już edycję Wenty Dobroczynnej. W tym roku 
przygotowujemy Wentę na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście. Pan 
radny przypomniał, że Akcja Katolicka od lat wspiera ośrodki zajmujące się opieką nad 
osobami niepełnosprawnymi. Wsparliśmy już do tej pory ośrodki w Żardenikach, Kruzach, 
Olsztynku i Dobrym Mieście a z poza powiatu m.in. w Bisztynku i Ostródzie. Pan radny 
powiedział, że bardzo zachęca wszystkich do udziału w tej wencie dobroczynnej. Ma dzisiaj 
karty wstępu w cenie 25 złotych. W programie licytacja prac i obrazów nie tylko olsztyńskich 
artystów oraz darów VIP-ów. Pan radny poinformował, że Wenta odbywa się pod patronatem 
Metropolity Warmińskiego, Biskupa Wojciecha Zięby oraz Starosty Olsztyńskiego i 
Burmistrza Dobrego Miasta. Serdecznie zaprasza, w dniu 14 lutego o godz. 1200 do Sali 
Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Kościuszki w Olsztynie. Zapewniamy 
uczestnikom Wenty oprawę muzyczną, jako gwiazda wystąpi w tym roku Jerzy Filar z 
zespołem Nasza Basia Kochana a w trakcie licytacji krótkie wejścia będzie miał Antek MC i 
Świąteczna Kapela z Dobrego Miasta. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu Pana Artura Bala, Dyrektora 
Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie i krótkie omówienie nowego Regulaminu 
Organizacyjnego PSD. 

Pani Małgorzata Chyziak poprosiła, by Pan Dyrektor powiedział też kilka słów na 
temat pożaru, który miał miejsce w Obwodzie Drogowym w Dobrym Mieście. 

Pan Artur Bal  poinformował, że w Obwodzie Drogowym w Dobrym Mieście 
mięliśmy pożar. Na dzisiaj z użytku została wyłączona hala, w której przechowywane były 
nasze maszyny i urządzenia. Wyłączone zostały też biura, które przylegają bezpośrednio do 
hali. Wstępny, oszacowany przez Straż Pożarną koszt poniesionych strat to około 250.000 zł. 
Na szczęście nie spłonął żaden używany przez PSD sprzęt. Aby zapewnić ciągłość pracy 
Obwodu mamy wstępne porozumienie z firmą posiadająca odpowiednie hale do 
przechowywania sprzętu, natomiast biuro będzie najprawdopodobniej przeniesione do szkoły, 
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na ulicę Fabryczną 6a. Przyczyna pożaru jest obecnie badana przez biegłych, na tą chwilę nie 
posiadamy informacji na temat bezpośrednich przyczyn tego pożaru.  

Pan Jarosław Wolak powiedział, że myślał, iż pan Dyrektor najpierw się przedstawi, 
powie kilka słów o sobie, następnie przedstawi informację o nowej strukturze organizacyjnej 
oraz o planach na przyszłość.  

Pani Małgorzata Chyziak poprosiła, by wybaczyć Panu Dyrektorowi, ale pierwszy 
raz występuje przed Radą Powiatu. 

Pan Artur Bal  powiedział, że jeśli chodzi o nową strukturę Powiatowej Służby 
Drogowej, to w dotychczas funkcjonującym Regulaminie były zapisy określające z 
dokładnością do jednej osoby ilość etatów znajdujących się w PSD. Wyglądało to mniej 
więcej tak, że w obwodach były wymienione stanowiska pracy, które się tam znajdują, 
łącznie z liczbą osób pracujących na tych stanowiskach. Był to kierownik, majster, pracownik 
biurowy, czterech pracowników fizycznych. Jeżeli chodzi o siedzibę główną, to również w 
regulaminie były wskazane konkretne stanowiska, np. główna księgowa i dwuosobowe 
stanowisko ds. finansowych, dwuosobowe stanowisko ds. kadr, jednoosobowe stanowisko ds. 
zamówień publicznych itd. W strukturze PSD funkcjonowały dwa działy: dział techniczny i 
dział administracyjno-gospodarczy, nad działami znajdowały się dwa stanowiska 
kierownicze. Pan Dyrektor powiedział, że w jego ocenie w tej strukturze występowała zbyt 
długa droga przesyłu informacji miedzy obwodami. Wyglądało to mniej więcej tak, że 
kierownik obwodu przekazywał informację pracownikowi biurowemu, ten pracownik 
przekazywał informację pracownikowi merytorycznemu na ul. Cementowej, następnie ta 
informacja przechodziła do kierownika działu technicznego, a ten z kolei przekazywał tę 
informację do dyrektora. Ta zbyt długa ścieżka powodowała, że informacja z obwodów, która 
powinna docierać bardzo szybko, niestety docierała znacznie później, często była 
zniekształcona. W obecnym schemacie organizacyjnym obwody są bezpośrednio 
podporządkowane pod dyrektora. Z regulaminu organizacyjnego wynika, że obwodem kieruje 
kierownik. Jeśli chodzi strukturę PSD na Cementowej, to zostało utworzone wieloosobowe 
stanowisko ds. utrzymania dróg, wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych, komórka 
nazwana „kadry”, którą kieruje główna księgowa. W związku z tym, że nie ma funkcji 
kierowniczych, to Pan dyrektor poinformował, że odbył rozmowę z dotychczasowym 
kierownikiem działu technicznego i podpisano umowę, na mocy której kierownik staje się 
pracownikiem merytorycznym. Podobnie będzie w przypadku innych osób. Pan Dyrektor 
podkreślił, że przedstawione zmiany mają na celu usprawnienie przepływu informacji oraz 
poprawę funkcjonowania Powiatowej Służby Drogowej. 

Pan Jarosław Wolak zapytał, czy Pan Dyrektor w zmianie struktury uwzględnił taką 
rzecz, a mianowicie: w obwodzie drogowym w Dobrym Mieście w drodze jest dziura, 
potrzebna jest decyzja, że kierownik obwodu ma prawo wysypać w to miejsce wywrotkę 
żwiru. Do tej pory Pan kierownik musiał pytać o zgodę Panią Dyrektor, a sam tak naprawdę 
miał związane ręce. Czy zmiany, które Pan proponuje spowodują usprawnienie tej sytuacji? 

Pan Artur Bal powiedział, że tak. Pan Dyrektor dodał, że obecnie podjęliśmy 
wspólnie z kierownikami obwodów decyzję, że w przypadku zimowego utrzymania dróg 
kierownicy będą go informować bezpośrednio telefonicznie lub sms-em o wysłaniu pojazdu 
na drogę. Zmierzamy do ujednolicenia systemu odśnieżania i posypywania dróg w całym 
powiecie, by na wszystkich drogach wyglądało to identycznie.  
 Pan Mirosław Szostek zapytał, czy Pan Dyrektor zamierza zmienić standardy 
utrzymania nawierzchni dróg w okresie zimowym? Pan radny powiedział, że wiemy wszyscy, 
jakie są na tę chwilę standardy utrzymania dróg. Wydatki idą a efekty są mierne, a co za tym 
idzie słuszne jest niezadowolenie użytkowników. 

Pan Artur Bal  powiedział, że chciałby zmiany standardów, ale to niestety wiąże się 
podniesieniem kosztów utrzymania dróg. W obecnej sytuacji staramy się podnosić trochę ten 
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standard, przede wszystkim na drogach o większym natężeniu ruchu. Odpowiadają za to 
kierownicy, którzy są w stałym kontakcie z dyrektorem. W tym roku zima tak naprawdę 
jeszcze nas nie dotknęła, ale obwody już wydały około 30% budżetu przewidzianego na ten 
rok. Może to w pewnej mierze wiązać się z tym, że z analizy przetargów wynikają bardzo 
duże rozbieżności w cenach w poszczególnych obwodach, np. piasek w Dobrym Mieście - 45 
zł netto za tonę, a w Olsztynku -130 zł netto za tonę. Dlatego, by ulepszyć zimowe 
utrzymanie należy zastanowić się nie tylko nad zmianą standardu, ale nad innym sposobem 
wybierania wykonawców usług. Jednym z wielu pomysłów jest współpraca z gminami, aby 
zwiększyć liczbę oferentów, wykonawców usług. Innym pomysłem jest doposażenie 
obwodów w sprzęt.  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że standard zimowego utrzymania nie zależy 
chyba od decyzji Pana Dyrektora. Pani Starosta zapytała, kto w tej sprawie podejmuje 
decyzje? 

Pan Artur Bal  wyjaśnił, że zależy to od decyzji Rady Powiatu. Obowiązujący V 
standard przewiduje reakcję w ciągu 8 godzin od momentu ustania opadów, stad trudno się 
dziwić niezadowoleniu użytkowników dróg. Pan dyrektor podkreślił, że PSD stara się 
reagować jak najszybciej na wszelkie zgłoszenia i ma nadzieję, że będzie to wyglądało lepiej.  

Pani Małgorzata Chyziak stwierdziła, że wobec tego nad kwestią zmiany 
standardów musieliby się pochylić radni, a to z kolei będzie się wiązało z podniesieniem 
kosztów. 

Pan Artur Bal powiedział, że oczywiście musimy się liczyć ze zdecydowanym 
zwiększeniem kosztów w przypadku zmiany standardu. Skrócenie czasu reakcji i ilości 
wysypywanego materiału będzie oznaczać zdecydowanie wyższe koszty.  

Pan Mirosław Stegienko przypomniał, że standardy zimowego utrzymania dróg 
zostały ustanowione uchwałą Zarządu Powiatu w 2002 roku. W tej uchwale drogi zostały 
podzielone na drogi o kategoriach: Z (zbiorcze) i L (lokalne) i do tego zostały dopasowane 
standardy. Oczywiście leży to w gestii Zarządu, ale tek jak powiedziała Pani Starosta musi się 
nad tym zastanowić Rada, bo wiąże się to z kosztami. Każde podniesienie standardu generuje 
koszty, jeśli podniesiemy standard poprzez zmianę czynnika uszorstniającego, czyli 
przejdziemy z mieszanki 20% na mieszankę 50% oraz przejdziemy z V na IV to podniesie 
nam koszty o około 2,5-raza. Oczywiście nie na wszystkich drogach, ale na tych gdzie 
zwiększymy standard. Trudno jest mówić o zwiększeniu standardu na drodze gdzie 
przejeżdża 12 samochodów rano i 12 po południu. Mamy jednak takie drogi, którymi dobowo 
przejeżdża 2,5 tysiąca samochodów. Takie wyniki dają wyrywkowe badania natężenia ruchu 
na konkretnych drogach. Wszyscy chcemy, żeby mieszkańcom było lepiej, ale niestety to 
kosztuje. Pan radny odniósł się również do słów radnego Szostka, że koszty idą a efektów nie 
ma. Pan Stegienko stwierdził, że to chyba są tylko obserwacje Pana radnego, bo jeśli ponosi 
się koszty a co za ty idzie coś jest robione, to efekty są.  

Pan Mirosław Szostek powiedział, że w ślad za ponoszonymi kosztami jakieś 
standardy powinny być zachowane. Pan radny powiedział, że zna specyfikę dróg i dlatego 
wydaje mu się, że można trochę inaczej gospodarować pieniędzmi. Po pierwsze trzeba 
przeciwdziałać przypadkom, które można zauważyć, że piaskarka, czy pług musi dojechać 10 
czy 15 kilometrów drogą krajową, aby odśnieżyć 2-kilometrowy odcinek drogi powiatowej 
do miejscowości. Należałoby się w tym miejscu zastanowić, czy nie należałoby zawrzeć z 
kimś miejscowym umowy, zlecić mu to zadanie i w ten sposób szukać oszczędności. 

Pan Mirosław Stegienko poinformował, że w nowej umowie z wykonawcami jest 
zawarty punkt, że każdy z wykonawców musi mieć tzw. podbazy, żeby nie było tak długich 
dojazdów. Na przykład w Olsztynku wykonawca ma startować nie z jednego miejsca, jak 
dotychczas, ale z trzech, tak samo jest w Dobrym Mieście, gdzie piaskarki startują z trzech 
miejsc najbliższych danym rejonom pracy. Pan Stegienko podkreślił, że pewnych dojazdów 
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się po prostu nie uniknie. Pan radny dodał, że też często widzi jak sprzęt gminny jeździ na 
pusto a drogi powiatowej nie odśnieża. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że chciałaby prosić o zamkniecie dyskusji, bo 
drogi powiatowe są bardzo gorącym tematem i można o nich dyskutować w nieskończoność. 
Pani Starosta dodała, że tematowi ewentualnych porozumień pomiędzy gminami a powiatem 
w zakresie wzajemnego odśnieżania dróg powinien się Pan Dyrektor przyjrzeć, może gdzieś 
uda się uniknąć tych pustych przejazdów i w ten sposób zaoszczędzić.  

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że był radnym w I i II kadencji, potem był dwie 
kadencje wójtem i odkąd pamięta zawsze toczyła się dyskusja na temat standardów zimowego 
utrzymania. Zawsze wszyscy radni na początku kadencji chcieli te standardy zmieniać, po 
czym odbijali się o brak pieniędzy. Niestety jest to tego rodzaju problem, że jeśli 
przeznaczymy więcej pieniędzy na podniesienie standardu, to będziemy mieli mniej na 
remonty i inwestycje. To jest właśnie taki wybór, przed którym stajemy. Oczywiście to nie 
znaczy, że ta dyskusja nie powinna trwać, bo zmienia się świat i zmieniają się oczekiwania 
mieszkańców, ale ze świadomością, że każdy kij ma niestety dwa końce. Pan radny 
powiedział, że chciałby odnieść się jeszcze do dróg powiatowych, ale bardziej prywatnie. 
Otóż przez 18 lat dojeżdżał do pracy drogą powiatową, lokalną, nie zbiorczą i nie zdarzyło 
się, żeby do tej pracy nie dojechał, albo się spóźnił z powodu złego stanu tej drogi. Nie 
znaczy to, że nasze drogi są idealne, bo takie nie są, ale da się po nich jeździć, tylko trzeba 
mieć zimowe opony i trochę rozsądku w głowie. 

Pan Janusz Dembiński powiedział, że ma wniosek praktyczny a propos tego co 
mówił Pan Dyrektor o słuchaniu sygnałów od ludzi. Pan radny zaproponował, by 
upowszechnić numer telefonu, który odgrywał by rolę infolinii na temat stanu zimowego dróg 
powiatowych. Ludzie mogliby dzwonić i informować, że gdzieś jest zasypane, gdzieś jest 
ślisko itp. Pan radny powiedział, że w niektórych powiatach, np. w lęborskim takie infolinie 
działają. 

Pani Urszula Dziąba powiedziała, że chciałaby zasygnalizować sprawę, która 
powinna Pana Dyrektora zainteresować. Do zadań powiatu należy między innymi zarządzanie 
ruchem na drogach powiatowych, w tym m.in. prowadzenie kontroli nad zasadnością 
stawiania znaków drogowych. Pani radna powiedziała, że w miejscowości, w której mieszka, 
w Kobułtach nie ma znaku sygnalizującego teren zabudowany. W związku z tym, że 1 
września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie mówiące o tym, że po zmierzchu pieszy 
poruszający się poza terenem zabudowanym musi być wyposażony w odblask, to tym 
bardziej wydaje się być zasadne, by tam ten znak jak najszybciej został postawiony. Pani 
radna dodała, że należałoby też sprawdzić, czy jest to jednorazowa sprawa, czy też dotyczy 
wielu innych miejscowości. 

Pani Krystyna Szter powiedziała, że pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a gminami są 
podpisywane porozumienia, co roku podpisywane są aneksy do tych porozumień. Pani radna 
zapytała, czy w wszystkie gminy podpiszą te porozumienia i do kiedy jest termin ich 
podpisania. 

Pan Artur Bal  powiedział, że na tę chwilę to jest tylko nasza propozycja. Wysokie 
koszty odśnieżania wiążą się między innymi z tym, że na danym obwodzie mieliśmy tylko 
jednego oferenta usług i stąd mamy wysokie ceny. Dlatego uważamy, że należy podjąć 
rozmowy z gminami, które też drogi odśnieżają, mają swoich wykonawców, może uda się w 
ten sposób obniżyć ceny. Oczywiście nie wiemy, czy tak będzie na pewno, ale próbę warto 
podjąć. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że otrzymał na swoją służbową skrzynkę 
propozycję prenumeraty pisma „Drogi gminne i powiatowe”. Pan radny powiedział, że jako 
członkowi Komisji Gospodarki wiedza na temat dróg również w jej technicznych aspektach 
byłaby dość przydatna. Roczna prenumerata kosztuje 349 zł. Być może Powiatowa Służba 
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Drogowa tę gazetę posiada, a jeśli tak, to możnaby ją powielić chociażby dla członków 
Komisji Gospodarki, byłoby to przydatne. 

Pani Krystyna Szter poprosiła Pana Dyrektora o uaktualnienie strony internetowej 
PSD. 

 
Pkt 12. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady III sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 30 
stycznia 2015 r.  
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Załączniki: 

1. Lista obecności radnych.  
2. Lista obecności gości. 
3. Lista pracowników Starostwa. 
4. Porządek obrad sesji.  
5. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-574/14 składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu w Olsztynie projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
olsztyńskiego na lata 2015-2018. 

6. Uchwała Nr III/30/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018. 

7. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-573/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Zarząd Powiat w Olsztynie projekcie uchwały budżetowej Powiatu Olsztyńskiego 
na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym 
projekcie. 

8. Uchwała Nr III/31/2015 w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok. 
9. Uchwała Nr III/32/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
10. Uchwała Nr III/33/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu 

Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

11. Uchwała Nr III/34/2015 w sprawie wyboru przez Radę Powiatu w Olsztynie 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w 
Biskupcu. 

12. Uchwała Nr III/35/2015 w sprawie wyboru przez Radę Powiatu w Olsztynie 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Dobrym Mieście. 

13. Uchwała Nr III/36/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. 
Jana Mikulicza w Biskupcu. 
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14. Uchwała Nr III/37/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Dobrym Mieście. 

15. Uchwała Nr III/38/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki na rok 
2015. 

16. Uchwała Nr III/39/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw 
Społecznych na rok 2015. 

17. Uchwała Nr III/40/2015 w sprawie zatwierdzania planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Promocji na rok 2015. 

18. Uchwała Nr III/41/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia 
przedmiotu działania Komisji Gospodarki. 

19. Uchwała Nr III/42/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie. 

20. Stanowisko Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie Projektu Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023. 

21. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie z informacją na temat 
udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 
 
 
 
 


