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Protokół Nr IV/15 
z IV Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 27 marca 2015 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1300 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1715 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 23 
  
Przed rozpoczęciem obrad sesji odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Aktywne 
sposoby spędzania mojego czasu wolnego”, organizowanego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Olsztynie, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z 
terenu Powiatu Olsztyńskiego. 
 
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła IV 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 22 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 II 
Sesji Rady Powiatu w dniu 30 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 III Sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2015 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.  

Pani Joanna Michalska zaproponowała wprowadzenie po punkcie 14: „Wyrażenie 
zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Barczewo publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych typu: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych” dodatkowego punktu 15 „Zatwierdzenie planu pracy Komisji 
Budżetowej na rok 2015” wraz z przyjęciem uchwały. 

Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanej przez 
Panią Joannę Michalską zmiany w porządku obrad. 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Wobec braku dalszych wniosków Pani Alicja Wąsik przedstawiła porządek obrad 
sesji wraz z przegłosowanymi zmianami: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim 
– sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 
– sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, 
– sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Olsztynie. 
5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu Pracy 

Powiatu Olsztyńskiego w 2014 roku. 
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 oraz 

 wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2015.  
7. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2015 
− podjęcie uchwały (druk nr 17). 
8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018 
− podjęcie uchwały (druk nr 18). 
9. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 
− podjęcie uchwał (druki nr 19, 20, 21). 
10. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
− podjęcie uchwały (druk nr 22). 
11. Przyjęcie programu pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015 – 2017 
− podjęcie uchwały (druk nr 23). 
12. Gospodarowanie mieniem Powiatu 
− podjęcie uchwały (druk nr 24). 
13. Funkcjonowanie szpitali powiatowych 
− podjęcie uchwał (druki nr 25, 26). 
14. Wyrażenie zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Barczewo publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych typu: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych 

− podjęcie uchwały (druk nr 27). 
15. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2015 
– podjęcie uchwały. 
16. Sprawy różne i wolne wnioski. 
17. 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 8 posiedzeń Zarządu Powiatu w Olsztynie.  
 Jeżeli chodzi o sprawy oświatowe, to: 
- Zarząd Powiatu zajmował się kwestią likwidacji z dniem 1 września 2015 roku Szkoły 
Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Olsztynku. Po zapoznaniu się z wnioskiem 
Dyrektora Zespołu oraz informacją Pani Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej. Ostatni nabór na ten kierunek został dokonany w 2006 roku. Brak jest kosztów 
związanych z utrzymaniem szkoły, jest to tylko tytuł w ofercie edukacyjnej. W związku z 
powyższym istnieje przesłanka, by przychylić się do wniosku Dyrektora, niemniej został on 
złożony zbyt późno, ponieważ tego typu uchwały należy podjąć do końca lutego. W związku 
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z powyższym temat został odłożony na przyszły rok. 
- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosków aplikacyjnych przez Zespół Szkół w 
Olsztynku, Zespół Szkół w Dobrym Mieście oraz Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia w 
Dywitach do projektu Erasmus+ o dofinansowanie praktyk/staży zagranicznych dla uczniów 
w/w placówek. 
- Zarząd Powiatu spotkał się z Panem Januszem Cieplińskim, Dyrektorem Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dywitach. Omówiona została cała historia powstania szkoły oraz 
wszystkich filii oraz pomysł utworzenia kolejnej filii w Dobrym Mieście. Rozmowy z Gminą 
Dobre Miasto zostały podjęte, ale jest to temat na przyszłość. Taka szkoła mogłaby 
funkcjonować od 2016 roku, ponieważ należałoby się do tego porządnie przygotować, poza 
tym są pewne problemy kadrowe. Poruszona został również sprawa problemów lokalowych 
szkoły muzycznej w Dywitach, co w przyszłości może skutkować brakiem naboru do klas 
pierwszych. Nie jest to temat nowy, bo jak Państwo wiecie był składany projekt na nową 
siedzibę szkoły wspólnie ze szkołą podstawową w Kieźlinach. Projekt został odrzucony. 
Natomiast z całą pewnością Zarząd będzie musiał zastanowić się nad rozwiązaniem tego 
problemu, ponieważ dzieci są chętne by w szkołach muzycznych się uczyć.  

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitali powiatowych, to Zarząd podjął uchwały w 
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń rad społecznych szpitali powiatowych. Posiedzenia 
odbyły się w następujących terminach: 

1) Rada Społeczna ZZOZ w Dobrym Mieście – 26 lutego 2015 r., 
2) Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Biskupcu – 18 lutego 2015 r. 

Ponieważ mamy dzisiaj w planie zatwierdzenie regulaminów tychże rad, to więcej informacji 
zostanie przedstawione przy omawianiu projektów uchwał przez merytorycznego pracownika. 
 Jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne, to: 
- Zarząd zajmował się kwestią zbiornika bezodpływowego przy Zespole Szkół Rolniczych w 
Smolajnach. Rozwiązanie tego problemu zostało zaproponowane, ale może szerzej o tym 
opowie Pan Dyrektor Wydziału Budownictwa i Inwestycji w dalszej części porządku obrad. 
- Zarząd Powiatu zapoznał się ze szczegółową oceną wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa kompleksu szkolnego w Kieźlinach – przygotowanie dokumentacji niezbędnej do 
realizacji I etapu inwestycji”. W dniu 17 marca 2015 r. otrzymaliśmy oficjalną informację o 
negatywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny wniosku. Pani Starosta przypomniała, że 
Zarząd Powiatu zdecydował o wniesieniu takiego odwołania, pomimo tego, że wniosek był na 
ostatnim miejscu. W związku z powyższym zachodzi przesłanka, by odstąpić od umowy z 
zawartej z CAA s.c. Sławomir Hryniewicz w ramach powyższego zadania inwestycyjnego na 
opracowanie regulaminu konkursu architektonicznego w zakresie wykonania koncepcji 
architektonicznej budowy. 
- Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku dotyczącego budowy hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Biskupcu do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Więcej na ten temat opowie 
Pani Skarbnik przy omawianiu uchwały zmieniającej budżet Powiatu. 
- Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku do Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w zakresie zintegrowanej informacji geodezyjnej i 
kartograficznej Warmii i Mazur. Na sali obecna jest Pani Anna Kowalewska, p.o. Dyrektora 
Wydziału Geodezji, która może udzielić szerszej odpowiedzi, jeżeli będą pytania. Pani 
Starosta powiedział, że można analogicznie przełożyć to na pewnego rodzaju drugą „e-mapę”. 
Jest to też ostatni termin, kiedy można zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie. Natomiast 
do czasu podpisania umowy zostanie podjęta ostateczna decyzja czy projekt będzie 
realizowany. 
 Jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, to Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego przez organizacje pozarządowe oraz 
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podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Na dzień dzisiejszy oferty już spłynęły i są oceniane pod względem 
formalnym. Następnie zostaną one rozpatrzone pod względem merytorycznym przez 
specjalnie powołaną do tego celu komisję konkursową.  
 Zarząd Powiatu spotkał się z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu i podjął uchwałę w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem o udzielenie środków publicznych na realizację inwestycji „Budowa 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Olsztyńskim”. Gdy pojawi się informacja, 
czy środki zastały przyznane i w jakiej wysokości, to dalsze decyzje będą zapadały.    
 Jeżeli chodzi o sprawy drogowe, to Zarząd niemalże na każdym posiedzeniu spotykał 
się z Dyrektorem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. Pan Dyrektor również jest 
dzisiaj obecny na sali, więc gdyby były jakieś pytania odnośnie zmian organizacyjnych, 
polityki na przyszłość, to jest do dyspozycji. 
 W sprawach promocji trwają przygotowania do obchodów Dni Przyjaźni Polsko – 
Węgierskiej, które odbędą się 16 kwietnia br. Zaproszenia Państwu radnym zostały już 
przekazane. Zmieniła się szata graficzna wydawanej przez Powiat gazety. Na jednym ze 
spotkań z wójtami i burmistrzami zwrócono uwagę, by Powiat trochę bardziej pokazywał to, 
co się dzieje w poszczególnych gminach. Wobec powyższego zacieśniono w tym elemencie 
współpracę oferując pół strony każdej z gmin i jedną dodatkową na każdą gminę raz na 12 
miesięcy. Trwają również przygotowania wyjazdu do Powiatu Osnabrück. Na e-maile 
Państwa radnych został wysłany harmonogram wizyty. Pani Starosta poprosiła radnych, 
którzy wstępnie wyrazili chęć wyjazdu, by dzisiaj złożyli w Biurze ds. Obsługi Organów 
Powiatu ostateczne potwierdzenie. Jeżeli są jakieś osoby, które chcą się dopisać lub wypisać, 
to również można to uczynić. Niemiecki partner oczekuje od nas ostatecznej informacji 
odnośnie liczby osób. 
 
Pkt 3. Zapytania radnych. 
 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji wpłynęły 
interpelacje następujących radnych Powiatu: 
- Pana Mirosława Pampucha odnośnie poprawy stanu drogi powiatowej Nr 1421N na odcinku 
od Miejscowości Mątki do miejscowości Polejki. Odpowiedź została udzielona, 
- Pana Andrzeja Abako i Pana Jarosława Wolaka odnośnie budowy nowego ogrodzenia i 
parkingu przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. Odpowiedź została 
udzielona, 
- Pana Wojciecha Rucińskiego o przeanalizowanie możliwości i zasadności zakupu drugiej 
karetki dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. Odpowiedź została 
udzielona, 
- Pana Andrzeja Abako i Pana Jarosława Wolaka z pytaniami odnośnie planowanych 
remontów na drogach powiatowych oraz zmian w schemacie organizacyjnym PSD. 
Odpowiedź została udzielona. 

Pani Przewodnicząca poinformowała również, że wnioski składane przez radnych 
dotyczące inwestycji i remontów na drogach powiatowych były na bieżąco przekazywane do 
Powiatowej Służby Drogowej. 

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

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że trzy pierwsze sesje odbyły się w bardzo 
krótkim czasie, ale teraz mamy już czwartą sesję Rady Powiatu w Olsztynie i oczekiwałby 
nakreślenia jakiejś wizji rozwoju Powiatu Olsztyńskiego pod obecnym kierownictwem. Jak 
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Pani Starosta widzi zasady współpracy z gminami i temat aglomeracji olsztyńskiej? Jak 
Zarząd widzi dalszy rozwój Powiatu, bo z tego co on słyszy na poszczególnych sesjach 
wynika, że ograniczacie się Państwo do zwykłego administrowania. Tak oczywiście można, 
ale jeśli taka jest Państwa recepta na rozwój Powiatu Olsztyńskiego, to prosiłby o 
potwierdzenie tej, być może niesłusznej, oceny.  
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że udzieli Panu radnemu Pampuchowi, i 
wszystkim pozostały radnym, informacji na temat wizji rozwoju Powiatu w terminie 
późniejszym. 
 Pan Mirosław Pampuch powiedział, że po 4 miesiącach urzędowania na funkcji 
Starosty nie jest to chyba trudne pytanie. Pan radny powiedział, że ma przed sobą listę osób 
zwolnionych w ostatnim czasie z instytucji Powiatu Olsztyńskiego. Są to: Pani Krystyna 
Plocek, Pani Elżbieta Połomska, Pan Eugeniusz Franus, Pani Izabela Smolińska-Letza, Pani 
Grażyna Wasilewska, Pan Jacek Niedźwiedzki, Pani Joanna Suwik, Pani Maria Szarek, plus 
dwie osoby, które odeszły z tego samorządu: Pan Jarosław Krzemieniewski i Pani Edyta 
Jermakow. Pan radny powiedział, że skoro jest tak wiele zmian personalnych i to wśród osób, 
które nie on, jako Starosta zatrudniał, a które są wspaniałymi, doświadczonymi 
samorządowcami, które niejednokrotnie pracowały jeszcze przed powstaniem Powiatu 
Olsztyńskiego i wniosły wiele trudu w rozwój tego Powiatu. Jeśli takie osoby się zwalnia, to 
można by sądzić, że macie Państwo jakąś nową, wspaniałą wizję rozwoju tego Powiatu. Jeśli 
tak to prosiłby o wskazanie tej wizji.  
 Pani Małgorzata Chyziak powtórzyła, że jeśli chodzi o wizję rozwoju Powiatu, to 
przygotuje się i udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym. Pani Starosta dodała, że nie 
sądziła, że Pan radny rozwój Powiatu wiąże z zatrudnieniem konkretnych pracowników w 
Starostwie a nie patrzy na to troszeczkę szerzej. Pani Starosta powiedziała, że rozumie, iż ci 
ludzie byli pracownikami z wieloletnim stażem, natomiast nie było tajemnicą, że 
reorganizacja i nowy regulamin spowoduje pewne zmiany. Te zmiany były omawiane na 
komisjach przed poprzednią sesją. Jeśli chodzi o zwolnienia pracowników, to sprawy, które 
trafiły do sądu, są w toku i dopóki sąd ich nie rozstrzygnie, nie będzie się na ten temat 
wypowiadać.  

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że ma jeszcze jedno pytanie do Pani Starosty,  
być może nawet bardziej do Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej. Czy w związku ze 
zwolnieniem Pana Franusa i odejściem Pana Krzemieniewskiego, mamy w PSD jakąkolwiek 
osobę z uprawnieniami drogowymi i mostowymi? 
 Pani Małgorzata Chyziak zapytała Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej, czy jest 
w stanie już teraz odpowiedzieć na to pytanie, czy też później? 

Pan Artur Bal  powiedział, że była już w tej sprawie interpelacja radnych Wolaka i 
Abako i PSD udzielała na nią odpowiedzi. Jeśli chodzi o Pana Franusa, to posiadał on 
uprawnienia, ale nie opłacał składek, dlatego nie były one w żaden sposób wykorzystywane 
przez Powiatową Służbę Drogową, tym bardziej, że wszelkie przeglądy obiektów 
inżynierskich były zlecane wykonawcom zewnętrznym. Jeżeli chodzi o Pana 
Krzemieniewskiego, to sam złożył wymówienie umowy o pracę informując, że kieruje się 
względami rodzinnymi. Pan dyrektor stwierdził, że wobec tego faktu nie czuje się w 
obowiązku, by ten temat rozwijać. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że nie pytał o przyczyny zwolnienia tych 
panów, ale o stan aktualny w Powiatowej Służbie Drogowej. Czy tego typu fachowcy 
związani z drogownictwem i mostami są tam zatrudnieni? 

Pan Artur Bal  poinformował, że pozostałe osoby zatrudnione w Powiatowej Służbie 
Drogowej nie posiadają tego typu uprawnień. Pan Dyrektor podkreślił, że posiadanie 
uprawnień nie było wymogiem przy zatrudnianiu pracowników PSD. Pan Krzemieniewski 
posiadał uprawnienia, a przeglądy i tak wykonywały firmy zewnętrzne. 
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Pan Andrzej Abako powiedział, że otrzymał odpowiedź na interpelację, ale chciałby 
uzyskać dokładniejsze informacje, bo nie wszystko jest zrozumiałe. Pytanie brzmiało: „Jakie 
są plany działania Powiatu w kadencji 2014-2018 w stosunku do planów drogowych?” 
Natomiast odpowiedź, jaką otrzymał od Pani Starosty to: „Powiatowa Służba Drogowa nie 
posiadała takiego dokumentu o stanie dróg, w chwili obecnej przygotowywany jest wieloletni 
harmonogram naprawy dróg powiatowych”. Pan radny powiedział, że PSD nie może 
odpowiadać, że nie wie, jaki jest stan dróg, przez 4 miesiące można było się przejechać po 
drogach powiatowych i zobaczyć, jaki jest ich stan. Pan radny poprosił również o informacje, 
kiedy powstanie harmonogram naprawy, o którym mowa w odpowiedzi, a jeśli już powstanie 
to prosiłby o powiadomienie o tym radnych. Pan radny powiedział, że w swojej interpelacji 
prosił również o podanie kosztów naprawy 1m2 nawierzchni bitumicznej wykonanej przez 
PSD i firmy zewnętrzne. W odpowiedzi podano koszt naprawy wykonywanej przez firmę 
zewnętrzną, jest to 36 zł, ale nie podano kosztu naprawy metra kwadratowego nawierzchni 
przez PSD. Wiemy, że Zarząd podjął decyzję o zakupach sprzętu do naprawy dróg, więc na 
jakiej podstawie podejmował takie decyzje, w ciemno? Bez wyliczeń, że dzięki naprawom 
własnym sprzętem ten m2 będzie kosztował znacznie mniej - 19, 21 czy 22 zł? Przed zakupem 
sprzętu za około 400.000 zł powinno robić się jakieś wyliczenia. Pan radny poprosił o 
informację, ile będzie kosztowała naprawa metra kwadratowego nawierzchni bitumicznej 
własnymi siłami PSD? 

Pan Małgorzata Chyziak powiedziała, że z tego co jej wiadomo, to Pan radny 
Abako, nie jest radnym pierwszą kadencję. W związku z tym mówienie o tym, że nie ma 
dokumentu o stanie dróg jest co najmniej dziwne. To Pan radny powinien najlepiej wiedzieć, 
czy taki dokument kiedykolwiek w Powiecie powstał. Jeśli chodzi o harmonogram naprawy 
dróg, to Pan Dyrektor Bal udzieli za chwilę odpowiedzi. Jeśli chodzi o kwestię kosztu 
naprawy 1m2 nawierzchni bitumicznej, to ten temat omawiany był już na posiedzeniu komisji. 
Otrzymał Pan radny wtedy odpowiedź, że PSD nie dysponuje w tej chwili pełnymi danymi, 
by przedstawić konkretną cenę naprawy 1m2. Na to składa się zbyt wiele elementów. 
Natomiast założenie jest takie, że będzie to taniej niż usługa wykonawcy zewnętrznego. Pan 
Dyrektor udzieli oczywiście bardziej szczegółowej odpowiedzi. 

Pan Artur Bal  powiedział, że harmonogram naprawy dróg powiatowych, nad którym 
pracuje Powiatowa Służba Drogowa, dotyczy wszystkich dróg powiatowych o nawierzchni 
bitumicznej. Prosimy Radę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo tego typu dokumentu nie było do 
tej pory w Powiatowej Służbie Drogowej, a chcielibyśmy, by nasza praca opierała się o 
pewnego rodzaju plan wieloletni. Chcemy wskazać w tym dokumencie drogi, które w naszej 
ocenie w pierwszej kolejności powinny być poddane naprawom, modernizacji lub 
przebudowie. Po opracowaniu takiego wykazu, przekażemy go w pierwszej kolejności 
Zarządowi do dalszej konsultacji. Początkowo planowaliśmy podzielić drogi w tym 
harmonogramie na obwody drogowe, ale potem doszliśmy do wniosku, by tego podziału 
dokonać na gminy, by również wójtowie i burmistrzowie mogli się do tej naszej propozycji 
odnieść. Odnosząc się do kwestii kosztów naprawy 1m2 nawierzchni bitumicznej przy użyciu 
emulsji i grysów, to przez wiele lat Powiatowa Służba Drogowa nie wykonywała tego typu 
prac, więc podanie dokładnej ceny, czy to będzie 22 czy 26 zł nie jest na tym etapie możliwe. 
Zakup emulsji i grysów w dużych ilościach wiąże się z różnymi cenami, które możemy 
osiągnąć na rynku. To są zmienne, które wpływają na tę cenę. Pan Dyrektor dodał, że należy 
zwrócić uwagę na fakt, że w kilku sąsiednich powiatach tego typu prace wykonywane są 
wyłącznie siłami własnymi i ceny osiągane przez zarządy dróg są zdecydowanie niższe niż 
oferowane przez wykonawców zewnętrznych. Z drugiej strony chcemy w ramach prac 
remontowych wykonać prace, które dotychczas przy remontach cząstkowych nie były 
wykonywane. Oprócz wypełniania ubytków liczymy na to, że uda nam się w zdecydowanej 
większości zniwelować siatki spękań, które są na naszych drogach, a wykonawcy zewnętrzni 
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się nimi nie zajmowali. 
 Pani Alicja Wąsik zapytała radnych, czy są jeszcze jakieś pytania? Ponieważ pytań 
nie było, Pani Przewodnicząca zamknęła punkt 3 porządku obrad.  
 
Pkt 4. Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Zbigniewa Załuskiego, Dyrektora Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, o przedstawienie, w imieniu Starosty Olsztyńskiego, 
sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Pan Zbigniew Załuski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Następnie Pani Alicja Wąsik poprosiła o wystąpienie Pana Andrzeja Góździa, 
Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.  

Pan Andrzej Góźdź, Komendant Miejski Policji w Olsztynie, przedstawił 
sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w roku 2010.  

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zadawanie pytań Panu Komendantowi.  
Pan Mirosław Stegienko powiedział, że w sprawozdaniu Pana Komendanta brakuje 

mu dwóch rzeczy. Pierwsza to rozdzielenie statystyk na poszczególne komisariaty, ale w tym 
przypadku zainteresowani radni mogą sobie takie informację ściągnąć. Druga rzecz, to 
problem osób zaginionych. Pan radny powiedział, że z jego obserwacji wynika, że ten 
problem z roku na rok staje się poważniejszy, natomiast w tym sprawozdaniu nie ma o nim 
mowy. Pan radny zapytał, czy ta sprawa jest jakimś problemem dla Policji? 

Pan Andrzej Góźdź powiedział, że ten element odnotowany jest w wykresie 
dotyczącym poszukiwań osób. Pan Komendant dodał, że Policja prowadzi tyle statystyk, że 
gdyby chciała zawrzeć wszystkie w sprawozdaniu, to zajmowałoby pewnie kilkaset stron. Ta 
kwestia stanowi problem dla Policji o tyle, że gdy mamy zaginięcie w Powiecie, to brakuje 
nam sił i środków by przeczesywać zazwyczaj duży teren. Ściągamy do pomocy oddział 
prewencji z Olsztyna, natomiast musimy się wspomagać strażakami ochotnikami. Później 
niestety pojawią się problem, który w konsekwencji spada na wójtów i burmistrzów, bo trzeba 
strażakom za to zapłacić. Pan Komendant potwierdził, że zaginięć mamy sporo. W ubiegłym 
roku zostały co prawda odnalezione wszystkie osoby zaginione, natomiast mamy sporo 
nieodnalezionych osób z lat wcześniejszych, nawet z lat 90-tych. Czasami, dzięki bazie profili 
DNA udaje się odnaleźć a raczej zidentyfikować osoby. Ostatnio np. udało się nam 
zidentyfikować osobę zaginioną, która prawdopodobnie została pochowana pod innym 
nazwiskiem na cmentarzu w Barczewie wiele lat temu.  

Pan Henryk Goździcki zapytał, czy posterunki w terenie pracują na jedną zmianę, 
czy też w systemie wielozmianowym. Pan radny powiedział, że np. w Jezioranach po 1600 

posterunek jest zamknięty i musimy oczekiwać na przyjazd patrolu z Biskupca. To samo 
dzieje się przy wypadkach drogowych, jako strażacy wyjeżdżamy do wypadku czy kolizji i 
czasami oczekujemy nawet godzinę na przyjazd patrolu. 

Pan Andrzej Góźdź powiedział, że Policja w Powiecie jest tak zorganizowana, że 
mamy 4 komisariaty całodobowe, natomiast posterunki faktycznie pracują w dzień. Czasami 
mają służby patrolowe po południu czy w nocy, natomiast nie ma możliwości, by były 
otwarte 24 godziny na dobę. Jeśli chodzi o obsługę kolizji drogowych, to może ją 
przeprowadzić każdy policjant, natomiast jeśli chodzi o wypadki, to niestety trzeba posiadać 
przeszkolenie specjalistyczne w tym zakresie. W związku z tym na obsługę wypadku 
drogowego za każdym razem jedzie policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji. Jeśli taki policjant pełni akurat służbę na terenie Powiatu, to przyjedzie 
szybciej, jeśli nie, to musi dojechać z Olsztyna. 
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Pan Jerzy Laskowski powiedział, że chciałby zapytać o posterunki sezonowe, bo one 
działały w ubiegłych latach i sprawdzały się. Pan radny powiedział, że zdaje sobie sprawę, że 
Pan Komendant sprawozdaje rok ubiegły, ale chciałby przy tej okazji zadać pytanie, czy w 
tym roku posterunki sezonowe będą?  

Pan Andrzej Góźdź powiedział, że posterunki sezonowe polegają na tym, że 
Komenda Miejska dostaje policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji podlegającego 
pod Komendanta Wojewódzkiego. W tej chwili składane są wnioski i zapotrzebowania z 
całego województwa, z komend miejskich i powiatowych, na utworzenie posterunków 
sezonowych. My takie zapotrzebowanie w tym roku również złożymy, natomiast decyzja 
zależy od Komendanta Wojewódzkiego. Argumentem, który działa niestety na naszą 
niekorzyść jest fakt, że jesteśmy stosunkowo blisko siedziby Oddziału Prewencji. Pan 
Komendant powiedział, że w związku z powyższym często słyszy od przełożonych, że i tak 
ma na co dzień w Olsztynie Oddział Prewencji. Oczywiście często udaje się przekonać 
Komendanta Wojewódzkiego, by jednak te posterunki sezonowe na terenie powiatu tworzył, 
ze względu na liczbę osób wypoczywających na danym akwenie wodnym.  

Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy na terenie miasta Olsztyna i powiatu 
olsztyńskiego funkcjonują grupy przestępczości zorganizowanej?  

Pan Andrzej Góźdź powiedział, że na tą chwilę nie mamy zorganizowanych grup 
przestępczych, jakie funkcjonowały chociażby w latach 90-tych, które porywały ludzi dla 
okupu, zajmowały się prostytucją, handlem narkotykami itp. Oczywiście pojedyncze zespoły 
przestępcze funkcjonują, ale nie jest to ta skala zagrożenia. W listopadzie ubiegłego roku 
Tygodnik Polityka opublikował ranking pod hasłem, jak się ludziom żyje. W rankingu było 
66 miast i jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Olsztyn znalazł się na 6 miejscu. Jeśli chodzi o 
miasta wojewódzkie, to Olsztyn znalazł się na miejscu pierwszym. W powiecie to 
bezpieczeństwo jest na podobnym poziomie. 

Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy dynamika rozwoju przestępczości internetowej 
jest dla Policji dużym problemem? 

Pan Andrzej Góźdź powiedział, że jeśli chodzi o oszustwa internetowe, to wzrost z 
roku na rok jest niesamowity, natomiast jeśli telefon, który w sklepie kosztuje 1000 zł, ktoś 
kupuje na portalu aukcyjnym za 100 czy 150 zł, to trudno nie podejrzewać oszustwa. 
Niestety, ale wiele tego typu przestępstw wynika z lekkomyślności kupujących. Policja 
organizuje szkolenia dla dyrektorów szkół, pedagogów by ich uczulić na kwestię poruszania 
się w sieci, na przemoc w sieci, na zakupy przez internet, by tą wiedzę przekazywali 
dzieciom. Takie spotkanie odbyło się m.in. w ubiegłym tygodniu w Starostwie. 

Pan Wojciech Ruciński powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na pewne 
zachowania patroli policji drogowej, chodzi o odcinek drogi Knopin – Swobodna. Jest to 
droga bardzo uczęszczana, szczególnie w okresie letnim. Tam patrol policji drogowej ustawia 
się najczęściej w jednym miejscu, w lasku. Piraci drogowi już znają to miejsce i tam 
zwalniają, na innych odcinkach drogi nikt nie widział patrolu z tzw. „suszarką”. Pan radny 
zapytał, czy jest możliwość, by ten patrol częściej zmieniał miejsce stacjonowania. 

Pan Andrzej Góźdź powiedział, że przyjmuje uwagę do wiadomości. 
Pan Jarosław Wolak powiedział, że pan Komendant, jak sam wspomniał, podpiera 

swoją działalność policjantami z prewencji. Pan radny powiedział, że rzeczywiście te patrole 
prewencji widać, ale w godzinach popołudniowych około 15-16, natomiast gorzej dzieje się 
później, czy byłaby możliwość przesunięcia godzin patrolowania na godziny wieczorne.  

Pan Andrzej Góźdź powiedział, że być może z boku tak to wygląda, bo w 
komisariatach poza służbą patrolową pracują też inni policjanci i w środku dnia być może 
widać ich bardziej. Natomiast służba patrolowo-interwencyjna na terenie Dobrego Miasta ma 
charakter całodobowy, dodatkowe patrole z Oddziału Prewencji pojawiają się tam zawsze, 
gdy taka potrzeba zaistnieje. Pan Komendant dodał, że codziennie pyta swojego zastępcę o 
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doniesienia na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu i często otrzymuje odpowiedź, że 
dyżurny w Dobrym Mieście nie odebrał ani jednego telefonu, podobnie jest w Olsztynku czy 
Barczewie. Pan Komendat zapewnił, że oczywiście przekaże uwagi Pana radnego 
komendantowi posterunku w Dobrym Mieście.  

Wobec braku dalszych pytań Pani Alicja Wąsik podziękowała Pana Komendantowi 
za wystąpienie. Następnie poprosiła Pana Andrzeja Górzyńskiego, Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, o przedstawienie sprawozdania z działalności 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.  

Pan Andrzej Górzyński przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 
 Pan Marian Piwcewicz powiedział, że Pan Komendant przekazał informację, że 
Państwowa Straż Pożarna wypracowała 42.000 zł. Pan radny zapytał, w jaki sposób te 
pieniądze zostały wypracowane, czy jest to zarobek za odpłatne świadczenie usług? 

Pan Andrzej Górzyński wyjaśnił, że nie chodzi tu o rzeczywisty zarobek, a raczej o 
wewnętrzną kalkulację. Pracę strażaków przeliczamy na roboczogodziny i w ten sposób 
wyliczamy wkład własny strażaków w wykonane remonty obiektów PSP.  
 Pan Andrzej Abako powiedział, że sprawozdanie nie dotyczy co prawda ratownictwa 
medycznego, ale chciałby powiedzieć o zdarzeniach, które miały miejsce ostatnio na terenie 
gminy Dobre Miasto. Pijana kobieta przejechała na przejściu dla pieszych 80-latkę i na 
pogotowie czekano 20 minut. Ludziom, którzy zgromadzili się wokół zdarzenia wydawało 
się, że to oczekiwanie trwa godzinami. W związku z powyższym bardzo by prosił o 
rozważenie możliwości przedyskutowania z Panem Wojewodą spraw związanych z 
ratownictwem medycznym i czasem dojazdu karetek. Oczywiście strażacy są przeszkoleni i 
potrafią ratować życie, ale akurat w tym przypadku strażacy nie zostali wezwani. Pan radny 
powiedział, że prawdopodobnie tej kobiety i tak nie dałoby się uratować, bo obrażenia były 
duże, ale odczucia społeczne są takie, że czekano na tę karetkę zbyt długo.  

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że chciał o tej sprawie powiedzieć na końcu sesji, 
ale skoro temat został wywołany w tym punkcie, to również chciałby zwrócić się do Zarządu 
w podobnej sprawie. Sprawa, która wydarzyła się w Dobrym Mieście nie jest incydentalna. W 
Patrykach, w gminie Purda doszło do wypadku i karetka jechała 40 minut, osoba zmarła. 
Oczywiście też nikt nie wie, czy dałoby się ją uratować, ale to nie jest najistostniejsze w tej 
sprawie. Najbardziej przykre jest to, że karetka jechała tak długo ze względu na stan drogi 
powiatowej z Barczewa do Prejłowa. Niestety samochód nie może tam jechać szybciej niż 40 
km/h. W planie ratownictwa, w momencie kiedy Wojewoda go zatwierdzał dało się jechać 
60-70 km/h, teraz niestety nie. Pan radny powiedział, że nie wie czy to jest jedyne miejsce na 
terenie powiatu, ale wydaje się, że po tylu latach dobrze byłoby ponownie przyjrzeć się temu 
całemu systemowi zabezpieczenia medycznego, by do tego rodzaju wypadków nie 
dochodziło. 

Wobec braku dalszych pytań Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Komendantowi 
za wystąpienie. 
 
Pkt 5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu 
Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2014 r. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Krystynę Dudzińską, Dyrektor Urzędu Pracy 
Powiatu Olsztyńskiego, o przedstawienie sprawozdania z działalności UPPO za rok 2014. 
 Pani Krystyna Dudzińska przedstawiła informację o sytuacji na rynku pracy w 
Powiecie Olsztyńskim, działania Urzędu Pracy w roku 2014.  

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zadawanie pytań Pani Dyrektor.  
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Pan Marian Piwcewicz powiedział, że w wystąpieniu Pani Dyrektor widać wielką 
determinację. Pani Dyrektor przedstawiła też pewne paradoksy funkcjonowania urzędów 
pracy, jeśli chodzi o wymagania ministerstw. Taką sprawą jest m.in. kategoryzacja 
bezrobotnych, czyli w zasadzie subiektywna ocena bezrobotnego przez urzędnika. Pan radny 
powiedział, że jeśli osobom zaliczonym do trzeciej kategorii urząd pracy nie może 
zaoferować żadnych ofert pracy, to jest to coś nienormalnego. Pan radny powiedział, że jeśli 
istnieją zastrzeżenia do realiów, w jakich funkcjonują urzędy pracy a te realia nie są 
dostrzegane „na górze”, to czy nie byłoby zasadnym wsparcie Pani Dyrektor np. w formie 
stanowiska Rady Powiatu, w działaniach i proponowaniu pewnych rozwiązań. 

Pani Krystyna Dudzińska powiedziała, że jest Przewodniczącą Konwentu 
Dyrektorów Urzędów Pracy w naszym Województwie, uczestniczy w spotkaniach z 
przewodniczącymi innych Konwentów. W związku z tym ma możliwość kontaktu z Panem 
Ministrem i na bieżąco zgłaszania uwag. Pani Dyrektor powiedziała, że ma nadzieję, iż po 
roku funkcjonowania ustawy w takim kształcie pewne wnioski zostaną wyciągnięte. 

Pani Krystyna Szter powiedziała, że chciałaby serdecznie podziękować Pani 
Dyrektor za dotychczasową pracę i życzyć wytrwałości, bo to jest bardzo trudny obszar. Pani 
radna powiedziała, że ona osobiście wielokrotnie do Pani Dyrektor dzwoni, jeśli ma jakieś 
pytania od wyborców. Pani dyrektor zawsze udzieli stosownych wyjaśnień, jeśli nie może 
odebrać telefonu to oddzwoni. Pani radna powiedziała, że bardzo jest za to wdzięczna. 

Wobec braku dalszych pytań Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Dyrektor za 
wystąpienie. 

 
Pkt 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 
i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Arkadiusza Patureja, Dyrektora PCPR, o 
przedstawienie sprawozdania z działalności PCPR za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w 
zakresie pomocy społecznej na rok 2015. 
 Pan Arkadiusz Paturej przedstawił sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2014 
oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015. Pan Dyrektor poinformował 
również, że w roku biegłym Powiat Olsztyński został nominowany przez parę prezydencką do 
nagrody „Dobry klimat dla rodziny” za rozwój zawodowej, rodzinnej pieczy zastępczej. Pan 
Dyrektor powiedział, że z tego miejsca chciałby podziękować wszystkim, którzy się do tej 
nominacji przyczynili, bo oczywiście nie jest to wyłączna zasługa Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zadawanie pytań Panu Dyrektorowi. Wobec braku 
pytań Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Dyrektorowi za wystąpienie i zarządziła 10 
minutową przerwę.  
 
Pkt 7. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2015. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik, jako osobę upoważnioną przez 
wnioskodawcę, o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego na rok 2015 (druk nr 17). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że przedłożone propozycje zmian w budżecie 
powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 322.706 zł. Tym samym 
deficyt budżetu pozostaje niezmieniony i będzie wynosił 1.600.000 zł. Jeśli chodzi o 
najważniejsze zmiany w budżecie, to otrzymaliśmy ostateczną decyzję Ministra Finansów 
jeśli chodzi o wysokość subwencji ogólnych. Jest to decyzja korzystna dla Powiatu, ponieważ 
subwencja uległa zwiększeniu o kwotę 310.950 zł. Zwiększenie dotyczy przede wszystkim 
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subwencji oświatowej, dlatego całość tej kwoty pozostawiamy w obszarze oświaty i 
uzupełniamy plany finansowe naszych jednostek na realizację projektów Comenius+, na 
nowie odziały klas pierwszych w szkole muzycznej oraz na przebudowę przyłącza kanalizacji 
sanitarnej w Smolajnach. Pozostałe zmiany, jeśli chodzi o stronę dochodową, dotyczą 
przyjęcia dotacji z NFOŚiGW w wysokości 597.085 zł, którą przekażemy naszym gminom 
partnerskim: Świątki i Dywity. Dodatkowo nasze dwie jednostki, tj. Starostwo i Powiatowa 
Służba Drogowa wypracowały nieplanowane dochody w wysokości 17.556 zł, które 
pozostawiamy w tych jednostkach jako zwiększenie planów finansowych. Łącznie 
zwiększenie budżetu wyniesie 927.294 zł. Po stronie zmniejszenia dochodów budżetu jest 
jedna pozycja – tj. dotacja na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu. W 
budżecie były zaplanowane dochody z tego tytułu na kwotę 1.260.000 zł. Promesa na 
uzyskanie tej dotacji wygasła z końcem roku a teraz przystępujemy do nowej procedury 
ubiegania się o te środki. W związku z powyższym w tegorocznym budżecie zdejmujemy te 
środki, zostaną uwzględnione w budżetach lat następnych. W roku 2015 zadanie to zostałoby 
rozpoczęte, natomiast zakończenie nastąpiłoby w roku 2017. W związku z przesunięciem 
harmonogramu wydatków tego zadania pojawiły się w budżecie środki w wysokości 660.000 
zł, które proponujemy przeznaczyć na następujące zadania: 

- 250.000 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa, z czego 150.000 zł stanowi 
wznowienia zadania inwestycyjnego związanego z budową bazy kontenerowej przy 
Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej, a 100.000 zł przeznaczone jest na dofinansowanie 
zakupu pojazdu kwatermistrzowskiego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Biskupcu, 

- 210.000 zł na kwestie związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Są to przede 
wszystkim środki przeznaczone na zakup trzech skrapiarek. Dodatkowo Powiatowa Służba 
Drogowa w ramach przesunięć wewnątrz własnego budżetu chcę za kwotę 175.000 zł zakupić 
inny sprzęt drogowy: tj. kosiarki, karczownik, rębak do gałęzi i zbiornik na emulsję. Łącznie 
wydatki na doposażenie Powiatowej Służby Drogowej wyniosłyby około 385.000 zł.  

- w dziale ochrony zdrowia proponujemy kwotę 175.000 zł na wykonanie projektu 
technicznego modernizacji bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu. Kwota 
ta stanowi uzupełnienie środków już zaplanowanych na ten cel w budżecie i łącznie środki te 
wyniosą 350.000 zł.  

Inne zmiany w budżecie mają charakter porządkujący i wynikają ze zmian klasyfikacji 
budżetowej. Pani skarbnik dodała, że tytułem rozliczenia wykonania budżetu za rok 2014 
wypracowane zostały wolne środki w wysokości 5.866.041 zł. Te wolne środki proponujemy 
przeznaczyć w części na szybszą spłatę droższych kredytów w wysokości 3.333.300 zł oraz 
na zmniejszenie potrzeb kredytowych Powiatu do kwoty 2.750.975 zł. 

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.  

Pan Mirosław Stegienko powiedział, że chciałby uzyskać wyjaśnienie w pewnej 
kwestii. W uzasadnieniu pojawia się informacja o przeznaczeniu na kolektor w Smolajnach 
80.000 zł z subwencji oświatowej i 25.000 zł z wolnych środków. W załączniku nr 3 
natomiast figuruje 80.000 na całe zadanie. Pan radny zapytał, czy nie powinno tam być 
zapisane 105.000 zł. 

Pani Lucyna Kozikowska wyjaśniła, że całość zagadnienia kosztuje 80.000 zł, z 
czego 55.000 z subwencji oświatowej i 25.000 z wolnych środków. 

Pan Mirosław Stegienko powiedział, że w takim razie zapis w uzasadnieniu jest 
nieczytelny. 

Pani Lucyna Kozikowska powiedział, że następnym razem się poprawi. 
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Pan Marian Piwcewicz powiedział, że ma zapytanie nie do Pani Skarbnik, ale do 
władz poprzedniej kadencji, a dotyczy ono dotacji do budowy hali sportowej w Biskupcu. Pan 
radny powiedział, że w latach dwutysięcznych przejęliśmy halę sportową z mienia 
wojskowego, z likwidowanej jednostki. Powiat sfinansował modernizację tej hali i adaptację 
do potrzeb nie tylko uczniów naszego Zespołu Szkół, ale także mieszkańców gminy 
Biskupiec. Teraz budujemy nową halę, czekamy na dofinansowanie z Ministerstwa, ale 
dlaczego to my występujemy z wnioskiem jako powiat, a nie Burmistrz Biskupca? 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że zastanawia się, kto jest władny by odpowiedzieć 
na to pytanie. Następni poprosiła o zabranie głosu Panią Starostę. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest to kontynuacja działań poprzednich 
władz, poprzedniej Rady. Trudno powiedzieć czym poprzednia Rada się kierowała, ale to, że 
są nowe władze nie oznacza, że wszystkie dotychczas realizowane pomysły są złe i nie należy 
ich kontynuować. 
 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 23 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” 
nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek 
został przyjęty większością głosów. 
 Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2015, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” nie było, 4 radnych wstrzymało 
się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością 
głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/43/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok. 

Załącznik nr 5 
 
Pkt 8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-
2018. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik, jako osobę upoważnioną przez 
wnioskodawcę, o przedstawienie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015 – 2018 
(druk nr 18). 
 Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że propozycje zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej są konsekwencją zmian wprowadzonych w budżecie Powiatu na rok 
2015. Zmiany dotyczą przede wszystkim wykazu przedsięwzięć realizowanych przez Powiat, 
zwiększenia limitów wydatków w ramach projektów realizowanych ze środków 
zewnętrznych oraz obsługi długu Powiatu.  

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.  

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że chciałby zabrać jeszcze głos w sprawie hali w 
Biskupcu. Wkład Gminy Biskupiec to 1.000.000 zł a Powiatu prawie 3.000.000 zł, Pan radny 
zapytał, czy nie można by jednak trochę tych proporcji zmienić, tym bardziej, że musimy 
mieć świadomość, że wszelkie tego typu inwestycje realizujemy z kredytów. 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że musimy pamiętać, że pewne decyzje zapadły 
wcześniej, natomiast budżet, z takimi zapisami, uchwalaliśmy już my. 
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 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 23 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” 
nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek 
został przyjęty większością głosów. 
 Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2015 – 2018, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach 
sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 
radnych, głosów „przeciw” nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/44/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 
lata 2015 – 2018. 

Załącznik nr 6 
 
Pkt 9. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Barbarę Guga, Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej, jako osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, o przedstawienie 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Powiatu Olsztyńskiego 
na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i 
przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i promocji 
Powiatu Olsztyńskiego w roku 2015 (druk nr 19).  

Pani Barbara Guga powiedziała, że każdy powiat ma możliwość udzielania pomocy 
innym jednostkom samorządu terytorialnego, w tym pomocy finansowej. Powiat Olsztyński 
od wielu lat udziela pomocy gminom na zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. 
Pomoc ta ma na celu ułatwieniu organizacji tych imprez. Imprezy te mają duże znaczenie dla 
rozwoju kultury, sportu i promocji zarówno Powiatu, jak i gmin. W roku 2015 Zarząd 
proponuje udzielenie gminom wsparcia finansowego na organizację 25 imprez na ogólną 
kwotę 72.000 zł. Wykaz zadań, gmin, które otrzymują pomoc oraz kwot dotacji określony jest 
w załączniku do niniejszej uchwały. Pani Dyrektor dodała, że propozycje zadań do 
dofinansowania wypłynęły od poszczególnych gmin.  

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 23 radnych. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 23 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 gminom Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań 
publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i przeprowadzeniu 
imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i promocji Powiatu 
Olsztyńskiego w roku 2015 w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W 
głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów 
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„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/45/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej gminom Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań 
publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i 
przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i 
promocji Powiatu Olsztyńskiego w roku 2015. 

Załącznik nr 7 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik, jako osobę upoważnioną przez 
wnioskodawcę, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Dywity (druk nr 20).  

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że proponowana uchwała dotyczy zadania 
polegającego na modernizacji drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka. Środki na udzielenie 
Gminie Dywity pomocy finansowej zostały zabezpieczone w budżecie. Łącznie udzielimy 
gminie pomocy na kwotę 998.857 zł, przy czym 995.057 zł na modernizację drogi, natomiast 
3.800 zł na wykup gruntów na wykonanie tej inwestycji. Ustawa o finansach publicznych 
nakłada wymóg formalny w postaci podjęcia przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały, po 
której zostanie podpisana stosowna umowa z gminą Dywity, określająca termin i warunki 
przekazania pomocy finansowej. 

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 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 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 Gminie Dywity w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/46/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Dywity. 

Załącznik nr 8 
 

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 21).  

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że przedmiotowa uchwała również jest 
uchwałą wynikającą z wymogów formalnych. Od 2003 roku współpracujemy z samorządem 
województwa, przekazując środki finansowe na Biuro Regionalne w Brukseli. Środki w 
wysokości 5.980 zł są już zabezpieczone w budżecie, lecz aby móc je uruchomić i podpisać 
stosowną umowę z samorządem województwa, niezbędna jest zgoda Rady wyrażona w 
formie uchwały. 
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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 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” 
nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został 
przyjęty większością głosów. 

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 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” 
nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała 
została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/47/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

Załącznik nr 8 
 
Pkt 10. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Arkadiusza Paturej, Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, jako osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, o przedstawienie 
projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie 
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015 (druk 
nr 22).  

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że PFRON nie zaskoczył nas w tym roku i 
planowana przez nas w grudniu prognoza wydatków potwierdziła się niemal co do złotówki. 
Pan Dyrektor powiedział, że środków na rehabilitację zawodową i społeczną de facto nie jest 
wiele, bo z kwoty 2,8 mln zł prawie 1,5 mln zł idzie na warsztaty terapii zajęciowej. Pan 
Dyrektor dodał, że chciałby zasygnalizować przy okazji, że pracownicy warsztatów bardzo 
narzekają na brak podwyżek. Niestety dotacja z PFRON na WTZ-ety od lat jest na tym 
samym poziomie. 

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

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych 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 Spraw Społecznych o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W 
głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 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 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/48/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015. 

Załącznik nr 9 
 
Pkt 11. Przyjęcie programu pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2017. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Arkadiusza Paturej, Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, jako osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, o przedstawienie 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2015-2017 (druk nr 23).  

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że od 2012 roku weszła w życie ustawa o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pan Dyrektor powiedział, że jest to ustawa, 
która była bardzo potrzebna, bo uregulowała szereg kwestii związanych zarówno z 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, jak i rodzinami zastępczymi. Ustawa ta nałożyła 
na powiaty obowiązek opracowywania 3-letnich programów rozwoju pieczy zastępczej. Pan 
Dyrektor powiedział, że obserwuje od pewnego czasu pewne zjawisko, że pomimo 
trwającego niżu demograficznego coraz więcej dzieci trafia do pieczy zastępczej. Na 
pierwszy rzut oka jest to paradoks, ale tak naprawdę wynika to z faktu, że pomoc społeczna 
coraz lepiej pracuje. Ustawa o pieczy zastępczej wprowadziła szereg narzędzi, jak asystenci 
rodzinni. Wiele rzeczy do tej pory nie było widocznych a dzieci przebywały w 
skandalicznych warunkach. Do końca roku 2017 planujemy posiadać 27 zawodowych rodzin 
zastępczych. Pan Dyrektor podkreślił, że ta forma, poza tym, że jest lepsza z punktu widzenia 
pedagogicznego i wychowawczego, to również się Powiatowi opłaca, bo koszt utrzymania 
wychowanka w placówce wynosi 3,9 tys. zł, a w pieczy zastępczej średnio 1,2 zł. Od kilku lat 
uzyskujemy też dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. W 
roku 2017 planujemy te dochody na poziomie 1.500.000 zł a w przyszłości około 3.500.000 
zł. Oczywiście w rodzinach zastępczych również dochodzi do różnego rodzaju patologii. Ale 
trzeba tu budować właściwy system, poczynając od właściwej kwalifikacji, poprzez kontrolę i 
nadzór. Pan Dyrektor powiedział, że obecny system pozwalający na zatrudnianie 
koordynatorów, już daje nam pewne szanse. Jesteśmy w tych rodzinach relatywnie często, na 
bieżąco udaje się gasić zagrożenia i rozwiązywać problemy, które pojawiają się codziennie. 

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

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

Pan Marian Piwcewicz zapytał, ile wynosi dotacja na dzieci w rodzinach zastępczych 
a ile na dzieci w domach dziecka? 

Pan Arkadiusz Paturej wyjaśnił, że nie otrzymujemy już dotacji ani na pieczę 
zastępczą ani na instytucjonalną. To wszystko są nasze powiatowe pieniądze. 

Pan Henryk Goździcki zapytał, z czym związana jest różnica stawek, jeśli chodzi o 
koszty utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych. 

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że mamy trzy rodzaje rodzin zastępczych, 
spokrewnione, niezawodowe i zawodowe. Każda z rodzin otrzymuje inną stawkę. 

Pan Henryk Goździcki zapytał, kto ustala stawki? 
Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że są to stawki ustawowe.  

 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Spraw Społecznych o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W 
głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 radnych, głosów 
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„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 przyjęcia programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-
2017 w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło 
udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/49/2015 w sprawie przyjęcia 
programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2017. 

Załącznik nr 10 
 
Pkt 12.Gospodarowanie mieniem Powiatu. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Katarzynę Grzybowską, Dyrektora Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, jako osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, o 
przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy 
Olsztyn darowizny udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 
Olsztynie przy ul. Mazowieckiej (druk nr 24).  

Pani Katarzyna Grzybowska powiedziała, że działka nr 117/61 położona w 
Olsztynie stanowi część ulicy Mazowieckiej. Działka ta stanowi własność Gminy Olsztyn i 
znajduje się we współużytkowaniu wieczystym wspólnot mieszkaniowych przy ul. 
Mazowieckiej 9 i 10 oraz Pomorskiej 8 i 9. Wspólnoty te od dłuższego czasu starały się o 
przekazanie udziałów w użytkowaniu wieczystym na rzecz gminy Olsztyn i występowały z 
takimi wnioskami do Prezydenta. W dniu 12 stycznia br. zarządca wspólnoty przy ul. 
Pomorskiej 8 i 9 poinformował, że Prezydent Olsztyna wyraził zgodę na przyjęcie do zasobu 
gminy tejże nieruchomości. Powiat Olsztyński jest współużytkownikiem wieczystym w 
udziale 58/10000 części działki, co związane jest z posiadaniem własności lokalu 
mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 8. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 
Powiat może dokonać darowizny udziału w prawie użytkowania wieczystego na rzecz inne 
jednostki samorządu. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego 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.  

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że tą nieruchomością jest zainteresowana firma 
Remondis, która w ubiegłym roku przejęła PUDIZ. Jest to firma prywatna i czy w tym 
momencie powinniśmy to przekazywać w formie darowizny, jeśli potem ta działka trafi do 
firmy Remondis, zapewne za jakąś odpłatnością. 

Pani Katarzyna Grzybowska wyjaśniła, że firma Remondis działa tutaj wyłącznie 
jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej i stąd występuje z wnioskiem. Działka jest 
własnością Gminy Olsztyn i na rzecz gminy dokonujemy darowizny prawa użytkowania 
wieczystego.  
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 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 
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sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Olsztyn darowizny udziału w prawie 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Mazowieckiej w 
brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 23 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących 
się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/50/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie na rzecz Gminy Olsztyn darowizny udziału w prawie 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. 
Mazowieckiej. 

Załącznik nr 11 
 
Pkt 13. Funkcjonowanie szpitali powiatowych. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Martę Maciejewską, Głównego Specjalistę ds. 
Ochrony Zdrowia, jako osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, o przedstawienie projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. 
Jana Mikulicza w Biskupcu (druk nr 25). 

Pani Marta Maciejewska powiedziała, że zgodnie z brzmienie art. 48 ustawy o 
działalności leczniczej rady społeczne szpitali uchwalają regulaminy swojego działania. 
Regulaminy te określają sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał. 
Regulaminy te podlegają zatwierdzeniu przez podmiot tworzący, czyli radę powiatu. W 
związku z powyższym zostały przygotowane projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia 
regulaminów rad społecznych Szpitala Powiatowego w Biskupcu i ZZOZ w Dobrym Mieście. 
Do projektów zostały dołączone teksty regulaminów. 

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

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych 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 Spraw Społecznych o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W 
głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 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 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. 
Jana Mikulicza w Biskupcu w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W 
głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów 
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/51/2015 w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana 
Mikulicza w Biskupcu. 

Załącznik nr 12 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Martę Maciejewską, Głównego Specjalistę ds. 

Ochrony Zdrowia, jako osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, o przedstawienie projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Dobrym Mieście (druk nr 26). 
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Pani Marta Maciejewska powiedziała, że podobnie jak przy poprzedniej uchwale, 
Rada Powiatu otrzymała do zatwierdzenia treść Regulaminu Rady Społecznej w takim 
brzmieniu, w jakim uchwalili go członkowie Rady Społecznej ZZOZ w Dobrym Mieście. 

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

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych 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 Spraw Społecznych o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W 
głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 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 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Dobrym Mieście w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, 
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/52/2015 w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Dobrym Mie ście. 

Załącznik nr 13 
 
Pkt 14. Wyrażenie zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Barczewo 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych typu: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum 
ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Barbarę Guga, Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej, jako osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, o przedstawienie 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Olsztyńskim a Gminą Barczewo dotyczącego założenia i prowadzenia publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych typu: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych (druk nr 27).  

Pani Barbara Guga powiedziała, że wywołanie tej uchwały wynika z faktu, że 
Burmistrz Barczewa złożył wniosek o utworzenie z dniem 1 września 2015 r. zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 
Gmina nie jest organem właściwym do prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, jest to 
zadanie powiatu i dlatego fakt prowadzenia tego typu szkół przez gminę wymaga zgody 
właściwej rady powiatu i zawarcia stosownego porozumienia. Wniosek był uzasadniany 
potrzebami mieszkańców i dużym zainteresowaniem młodzieży. Pani Dyrektor powiedziała, 
że jeśli Gminie Barczewo udałoby się dokonać naboru, to nie jest to żadna konkurencja dla 
szkół Powiatu Olsztyńskiego, ponieważ młodzież z Barczewa dojeżdża do Olsztyna. Do 
uchwały dołączona jest treść porozumienia, która zobowiązuje Gminę Barczewo do realizacji 
zadań organu prowadzącego, do finansowania, ponoszenia wydatków rzeczowych i 
majątkowych oraz zapewnienia warunków lokalowych, kadrowych i wyposażenia. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Promocji o przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 
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Pan Henryk Goździcki powiedziała, że Komisja Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie 
bez poprawek.  

Pan Mirosław Pampuch zapytał, czy to będzie stała tendencja, że zadania własne 
powiatu będą realizowane przez gminy? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedział, że jest to otwarcie furtki dla Barczewa. Jeśli w 
ciągu najbliższych lat Gminie to przedsięwzięcie się powiedzie, to bardzo dobrze, jeżeli 
natomiast nie uda się Gminie dokonać naboru, to będzie można się z tego wycofać. Pani 
Starosta dodała, że nie rozumie dlaczego Pan radny mówi tu o stałej tendencji, byłaby 
wdzięczna, gdyby Pan radny uściślił pytanie. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że zadał pytanie, czy powierzanie zadań 
własnych samorządu powiatowego gminom, będzie teraz stałą praktyką. 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że o stałej praktyce można mówić, po iluś tego typu 
przypadkach, my powierzamy tego typu zadanie po raz pierwszy. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że z całym szacunkiem dla Pani 
Przewodniczącej, ale pytanie było skierowane do Pani Starosty i Zarządu i sprowadzało się do 
tego, czy obecne władze zamierzają stosować praktykę polegającą na powierzaniu zadań 
własnych gminom. Top chyba jest zrozumiałe pytanie. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że bardzo jest jej przykro, że Pan radny tak 
się wzburzył. Pani Starosta powiedziała, że ona również w ten sposób odczytała pytanie, że 
jeśli mówimy o stałej praktyce, to odnosimy się do czegoś, co już miało miejsce. Natomiast 
odpowiadając na pytanie Pana radnego, Pani starosta powiedziała, że czas pokaże i życie 
zweryfikuje, czy tego typu działania będą praktykowane czy nie.  

Pani Krystyna Szter powiedziała, że jako mieszkance Gminy Barczewo jest jej 
wszystko jedno, kto będzie organem prowadzącym szkoły. Pani radna dodała, że od dawna 
pragnęła, by szkoła ponadgimnazjalna w Barczewie powstała i widocznie nadszedł czas, by 
wydarzyło się to teraz. Pan Szter powiedziała również, że bardzo chciałaby uspokoić radnych 
z Biskupca czy Jezioran, że większość młodzieży w tej chwili jeździ do szkół olsztyńskich. 
Do Jezioran jeździ 9 osób z gminy Barczewo i to z miejscowości położonych przy granicy z 
gminą Jeziorany i niezależnie od tego, czy ta szkoła będzie czy nie to oni i tak wybiorą 
Jeziorany. Do Biskupca nie uczęszcza w tej chwili żaden uczeń z Gminy Barczewo. Pani 
radna powiedziała, że radni z Barczewa proszą by dać szansę na utworzenie tej szkoły, prosili 
również, by zapewnić Państwa, że to nie będzie konkurencja dla naszych szkół powiatowych. 
Pan radna powiedziała, że bardzo by nie chciała, by nasza Rada nie przychyliła się do 
wniosku Gminy Barczewo. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że chciałby podkreślić, że jest jak najbardziej za 
tą szkoła i za potrzebą jej powstania. Uważa tylko, że to Powiat Olsztyński stać zarówno 
organizacyjnie jak i finansowo, by podołać temu zadaniu i tę szkołę w Barczewie utworzyć. 

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 23 radnych. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty większością głosów. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a 
Gminą Barczewo dotyczącego założenia i prowadzenia publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych typu: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, 
głosów „przeciw” nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, 
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że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/53/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a Gminą 
Barczewo dotyczącego założenia i prowadzenia publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych typu: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum 
ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 

Załącznik nr 14 
 
Pkt 15. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2015. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu panią Joannę Michalską, 
Przewodniczącą Komisji Budżetowej. 

Pani Joanna Michalska przedstawiła projekt planu pracy Komisji Budżetowej na rok 
2015.   

Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2015. W głosowaniu wzięło udział 21 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących 
się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr IV/54/2015 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2015. 

Załącznik nr 15  
 
Pkt 16. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Pani Alicja Wąsik odczytała pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z odpowiedzią na stanowisko Rady Powiatu w Olsztynie dotyczące ujęcia w 
Programie przebudowy dróg lokalnych na lata 2014 – 2023 przebudowy drogi krajowej nr 16 
na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo – Orzysz – Ełk – Augustów oraz drogi krajowej nr 51. 

Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 25c ust. 3 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym radni są obowiązani złożyć oświadczenia 
majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 
(PIT) za rok poprzedni w dwóch egzemplarzach (2 egzemplarze oświadczenia +2 kopie PIT-
u). Oświadczenie powinno zawierać informacje wymienione w art. 25c ustawy o samorządzie 
powiatowym. Oświadczenie powinno zostać złożone do dnia 30 kwietnia, według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Druki oświadczeń majątkowych zostały przekazane 
radnym drogą e-mailową w dniu 27 lutego br.  

Pani Przewodnicząca przypomniała również, że od wielu lat radni Powiatu 
Olsztyńskiego wspierają Fundację Fundusz Ziemi Olsztyńskiej, między innymi poprzez 
comiesięczne wpłaty na jej rzecz. Istnieje możliwości złożenia oświadczenia – deklaracji na 
przekazywania części diety radnego na rzecz Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Druki 
oświadczeń znajdują się do pobrania w obsłudze Rady. W dniu wczorajszym została także 
przekazana Państwu Radny drogą e-mailową informacja o możliwości przekazania na rzecz 
Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" 1% podatku na rzecz ufundowania stypendiów dla 
zdolnej młodzieży Powiatu Olsztyńskiego. 

Następnie Pani Przewodnicząca powiedziała, że radni otrzymali w dniu 25 marca br. 
e-maila z proponowanym harmonogramem wyjazdu do Powiatu Osnabrück w dniach 21 – 26 
kwietnia br. Pani Przewodnicząca poprosiła o przekazanie ostatecznych deklaracji, co do 
wyjazdu. 
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Pan Marian Piwcewicz powiedział, że ma pytanie odnośnie oświadczeń 
majątkowych. Czy w tym oświadczeniu należy uwzględnić wysokość diety radnego? 

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że chciałby jeszcze wrócić do tematu spóźnionych 
karetek pogotowia. Ma prośbę do Zarządu, by wpisał to sobie do planu pracy na ten rok i 
podjął jakieś działania w tej sprawie. Pan radny powiedziała, że ma też drugą prośbę 
związaną z bezpieczeństwem. W ubiegłych latach było tak, że Starosta lobbował u 
Komendanta Wojewódzkiego Policji na rzecz tworzenia posterunków sezonowych. To 
oczywiście nie zależy od Starosty, ale ewentualny lobbing może sprzyjać pewnym decyzjom. 
Pan radny dodał, że ma jeszcze trzecią, tym razem drobną i śmieszną sprawę. Dzisiaj miał 
problem, by dostać się do toalety w Starostwie, wszystkie pozamykane. Przez 16 lat mu się to 
nie zdarzyło. 

Pani Krystyna Szter podziękowała radnym za przyjęcie uchwały w sprawie szkoły 
ponadgimnazjalnej w Barczewie. Jednocześnie chciałaby wszystkich serdecznie zaprosić na 1 
kwietnia, kiedy to przy Stowarzyszeniu „Pojezierze” w Barczewie otwierany jest Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, patronat honorowy na tym wydarzeniem objęła Pani Starosta. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała radnym za wypowiedzi, złożyła wszystkim życzenia 
świąteczne. 

Pan Marek Świątek powiedział, że w ślad za Panią Przewodnicząca chciałby 
również, w imieniu Klubu Radnych PSL, złożyć wszystkim radnym, pracownikom i 
Zarządowi serdeczne życzenia świąteczne. 

 
Pkt 12. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady IV sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 27 
marca 2015 r.  
 
 

Protokołowali:  

Piotr Ulatowski 
Iwona Zaworska  
Witold Dauksza 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych.  
2. Lista obecności gości. 
3. Lista pracowników Starostwa. 
4. Porządek obrad sesji.  
5. Uchwała Nr IV/43/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 

na 2015 rok. 
6. Uchwała Nr IV/44/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018. 
7. Uchwała Nr IV/45/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Powiatu 

Olsztyńskiego na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym 
polegających na organizacji i przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla 
rozwoju kultury, sportu i promocji Powiatu Olsztyńskiego w roku 2015. 

8. Uchwała Nr IV/46/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dywity. 
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9. Uchwała Nr IV/47/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

10. Uchwała Nr IV/48/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia 
na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 
2015. 

11. Uchwała Nr IV/49/2015 w sprawie przyjęcia programu rozwoju pieczy zastępczej 
Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015 – 2017. 

12. Uchwała Nr IV/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy 
Olsztyn darowizny udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 
w Olsztynie przy ul. Mazowieckiej. 

13. Uchwała Nr IV/51/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala 
Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu. 

14. Uchwała Nr IV/52/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. 

15. Uchwała Nr IV/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Powiatem Olsztyńskim a Gminą Barczewo dotyczącego założenia i prowadzenia 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych typu: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum 
ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 

16. Uchwała Nr IV/54/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na rok 
2015 

 
 
 
 
 


