
Protokół Nr V/15 
z V Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 2 czerwca 2015 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 900 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1000 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 22 
  
 
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła V 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. Radni nieobecni usprawiedliwieni to:  

- Pani Teresa Chrostowska 
- Pan Andrzej Abako 
- Pan Jerzy Laskowski 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że uczestniczyła w uroczystej Gali 25-lecia 
Samorządności na Warmii i Mazurach organizowanej przez Marszałka Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego, na której jeden z naszych radnych Pan Wacław Dąbrowski został 
oznaczony za swą działalność w okresie 25 – lecia samorządności. Pani Przewodnicząca 
pogratulowała Panu radnemu i w imieniu radnych wręczyła kwiaty.  

Następnie Pani Alicja Wąsik poinformowała, że dzisiejsza sesja została zwołana w 
trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, który przewiduje, że na wniosek 
Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący zobowiązany 
jest do zwołania sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Pani Przewodnicząca 
poinformowała, iż w dniu 27 maja 2015 roku wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Olsztynie 
w sprawie zwołania sesji. 

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, z tym, że w wypadku sesji zwołanej w trybie art. 15 
ust. 7 dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 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.  

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Zmiany w budżecie Powiatu na rok 2015 dotyczące zadań inwestycyjnych – drogowych, 

objętych programem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
− podjęcie uchwały. 
3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018  
− podjęcie uchwały. 
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4. Zamknięcie obrad Sesji.  
 
 
Pkt 2. Zmiany w budżecie Powiatu na rok 2015. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że Zarząd Powiatu złożył wniosek o 
zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, ponieważ pojawiły się kwestie związane z drogami. 
Kwestia dróg powiatowych jest tematem bardzo ważnym a w chwili obecnej stały się 
tematem pilnym. Rzecz dotyczy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pani Starosta 
powiedział, że większość radnych zapewne zna ten temat, jednak pozwoli sobie w kilku 
słowach go przybliżyć. W Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych uczestniczy 6 z 12 
gmin Powiatu Olsztyńskiego leżących w wianuszku wokół Olsztyna, które tworzą miejski 
obszar funkcjonalny Olsztyna. W ZIT-ach są przewidziane różne działania, my spotykamy się 
w związku z drogami, ale są to też działania dotyczące zdrowia, pomocy społecznej i 
bezpieczeństwa. Drogi powiatowe, które mają być zrealizowane w ramach ZIT-ów mają 
długość powyżej 70 km. Przedłożony projekt zmian w budżecie mówi tylko o drogach na 
terenie 5 gmin. Wynika to z tego, że droga na terenie Gminy Stawiguda została zrealizowana 
w roku ubiegłym, natomiast projekt dotyczący Gminy Barczewo jest w trakcie realizacji. 
Koszt wykonania tych 5 projektów wyniesie 1.080.000 złotych. Zarząd zdecydował się na 
złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji, ponieważ zgodnie z harmonogramem radni 
spotykają się dopiero pod koniec czerwca, a tutaj liczy się każdy dzień. W I kwartale 2016 
roku będzie pierwszy termin, w którym będzie można składać wnioski. Aby w ogóle móc o 
nie aplikować trzeba mieć już gotowe projekty a czas opracowania projektów i wydawania 
decyzji administracyjnych to lekko licząc jest to okres około 10 miesięcy. Dlatego też, aby nie 
marnować tych 3 tygodni Zarząd postanowił zwrócić się z prośbą o zwołanie sesji w dniu 
dzisiejszym. Pani Starosta dodała, że do wójtów i burmistrzów z Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego zostały wysłane projekty porozumień drogowych w formule 50/50. 
Oczywiście cały montaż finansowy inwestycji zakłada dofinansowanie w 85% z funduszy 
zewnętrznych i 15% wkładu własnego. Mówiąc o formule 50/50 mamy oczywiście na myśli 
podział tych 15%. Jest to formuła wypracowana w Powiecie od lat, jeśli chodzi o inwestycje 
drogowe. Pani Starosta powiedziała, że pokusiła się o sprawdzenie, jakie drogi w tej formule 
były robione i jeśli ktoś z radnych byłby zainteresowany, to dysponuje stosownym 
zestawieniem. Bardzo ważnym jest i musimy wszyscy o tym pamiętać, że z tych pieniędzy 
unijnych może skorzystać tylko 6 gmin, natomiast pozostaje jeszcze kolejne 6 z łańcuszka 
zewnętrznego. Dlatego trzeba liczyć każdy pieniądz i próbować pójść na wszelkiego rodzaju 
porozumienia. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie ma oczywiście proste 
przełożenie na drugą uchwałę, nad którą się dzisiaj będziemy pochylać, tj. uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy 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.  

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że w uchwale zapisane są kwoty na opracowanie 
dokumentacji na poszczególne odcinki dróg. Według jakich zasad i kryteriów te koszty były 
liczone? Jest tu obecny Pan Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej, więc jeśli można, to 
chciałby prosić o wyjaśnienie tej kwestii. 

Pan Artur Bal  wyjaśnił, że jeśli chodzi o koszty dokumentacji, które zostały przyjęte 
do budżetu, to przyjęliśmy tutaj średni koszt opracowania dokumentacji z roku ubiegłego. 
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Dostosowaliśmy go również do kilometrażu dróg, których dokumentacja dotyczy. Są to 
różnej długości odcinki i stąd wartości, które zostały zaproponowane. 

Pan Mirosław Pampuch zapytał, z jakiego konkretnie programu będą realizowane te 
inwestycje, bo ZIT jest oczywiście bardzo ogólnym pojęciem, a w ramach niego są różnego 
rodzaju programy. Pan radny dodał, że jak wspomniała Pani Starosta do gmin będących w 
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym zostały wysłane porozumienia, wobec tego ma pytanie, 
która z gmin, na dzień dzisiejszy, już to porozumienie podpisała? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że porozumienia zostały wysłane do wójtów i 
burmistrzów niedawno i jak dotąd żadne do nas nie spłynęło. Natomiast na spotkaniach, które 
były organizowane z wójtami i burmistrzami padały już pewne deklaracje. Wójt gminy 
Dywity przysłał nawet informację na piśmie, że jest gotowy uczestniczyć w przedsięwzięciu 
w formule 50/50. Ostatnio było też spotkanie z Wójtem Gminy Gietrzwałd i wypowiedział się 
w ten sposób, że jest gotowy do rozmów i odniesie się do projektu porozumienia proponując 
pewne zmiany. Pozostali wójtowie na razie oficjalnie się nie wypowiedzieli. Jeśli chodzi o 
pytanie, z jakiego programu będą realizowane projekty, to jest to Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że nie o to chodzi, chodzi o finansowanie tych 
inwestycji z konkretnego programu w ramach RPO.  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że łączna alokacja na ZIT-y to 58.5 mln euro, 
w tym oś priorytetowa efektywność energetyczna 22,2 mln euro, oś środowisko przyrodnicze 
ponad 7 mln euro i  oś infrastruktura transportowa 12,5 mln.  

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że nie chodzi o to by cokolwiek sobie 
udowadniać, ale prosiłby o odpowiedź. Pan radny powiedział, że w strategii miejskiego 
obszaru funkcjonalnego drogi, które są przedmiotem dzisiejszej uchwały, są zapisane w 
transporcie zbiorowym. Natomiast część z tych dróg zdecydowanie odpowiada możliwości 
finansowania z osi transportowej, co dałoby możliwość dużo łatwiejszej realizacji, nie 
powodującej konieczności budowy infrastruktury związanej z transportem zbiorowym. Żadna 
z dróg powiatowych nie jest realizowana z osi transportowej tylko z transportu zbiorowego. 
Pytanie, z jakiego powodu tak się stało? Pan radny dodał, że według jego wiedzy, na listopad 
roku ubiegłego, wszystkie drogi powiatowe były w segmencie transportowym. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że rzeczywiście są dwa priorytety 7b i 4e. W 
priorytecie 7b pieniądze mogą być wydane bezpośrednio na drogi, natomiast w priorytecie 4e 
warunkiem jest, jak słusznie zauważył Pan radny, wykonanie infrastruktury dla transportu 
zbiorowego, zatok autobusowych, przejść dla pieszych czy oświetlenia. W czasie rozmowy z 
Panią Dyrektor Sarną, która jest koordynatorem projektu, a która była zaproszona na ostatnie 
posiedzenie Zarządu, uzyskaliśmy wyjaśnienie, że na dzień dzisiejszy jest przyjęte, że ZIT-y 
mają być traktowane „w całości”, czyli MOF-y Olsztyński, Ełcki i Elbląski. Rozliczenie 
priorytetu 4e ma być 49/51, czyli 49% środków ma być przeznaczone na drogi natomiast 51% 
na tę infrastrukturę około drogową. Rozliczenie wspólne oznaczałoby, że jeśli Miasto Elbląg, 
a ma takie plany, zakupi autobusy, to koszt tego będzie na tyle duży, że załatwi te 51% dla 
pozostałych projektów. My nie byśmy nie musieli się martwić o te proporcje przy naszych 
drogach. Byłoby to oczywiście bardzo wygodne, ale oficjalnych wytycznych jak dotąd nie 
ma. Czemu tak się stało, że nasze drogi są w priorytecie 4e, to jest bardzo dobre pytanie. Na 
wielu spotkaniach, które odbywały się w Ratuszu, oraz na ostatnim, które odbyło się u nas też 
takie pytanie padło, bo przynajmniej dwie drogi były potencjalnie możliwe do 
zakwalifikowania do priorytetu 7b. Pani Sarna oświadczyła, że ustalenia co do przypisania 
konkretnych dróg do poszczególnych priorytetów zapadły w ubiegłym roku i nie można już 
tego zmienić. Skutek jest taki, że wszystkie drogi powiatowe są w tym priorytecie 
trudniejszym. Pani Starosta powiedziała, że nie wie dlaczego Pan radny kiwa głową, to było 
powiedziane na posiedzeniu Zarządu, jest to nagrane. Pan Starosta podkreśliła, że Zarząd 
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podejmował próby, by przynajmniej dwie drogi w Gietrzwałdzie i Barczewie znalazły się w 
priorytecie 7b, ale wyjaśniono nam, że już na etapie ustalania, które drogi wejdą w ZIT-y 
padła informacja ze strony wójtów i burmistrzów, że tymi drogami jeździ transport zbiorowy. 
W związku z tym nasze drogi trafiły do priorytetu 4e a wszystkie środki z priorytetu 7b 
zostały rozdysponowane na drogi gminne. Innym argumentem, który usłyszeliśmy było to, że 
z całą pewnością drogą gminną przebiegającą przez jakieś wioseczki dużo trudniej byłoby 
puścić transport publiczny. Drogi powiatowe bardzie wpisują się w tę strategię. Pani Starosta 
podkreśliła, że to co teraz się dzieje, to już praktycznie końcówka wszystkich ustaleń. 
Końcówka bardzo ważna, bo za chwilę to wszystko rusza, ale decyzje w tej sprawie zapadły 
już w roku ubiegłym. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że on nie komentuje zachowań Pani Starosty, 
dlatego miałby też prośbę, by nie komentowała, czy kręci głową, czy też nie, bo to jest chyba 
zbyteczne. Pan radny dodał, że był osobiście obecny przy tych wszystkich ustaleniach i w 
roku ubiegłym te ustalenia wyglądały zgoła inaczej. Faktem jest, że katalog dróg został 
przyjęty we wrześniu roku ubiegłego, bo wtedy przyjmowana była strategia Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, natomiast nie było żadnych ustaleń dotyczących transportu 
zbiorowego. Wręcz odwrotnie, na spotkaniu z udziałem Pana Prezydenta, Marszałka Protasa 
oraz 6 wójtów i burmistrzów Pan Marszałek wyraźnie stwierdził, że 20 mln euro będzie 
zarezerwowane na priorytet transportowy w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Miasta Olsztyna. Oczywiście nadal toczyły się rozmowy, pytanie czy Powiat w nich 
uczestniczył. Pan radny powiedział, że tutaj pojawia się kolejne pytanie, jak to się stało, że 
Powiat Olsztyński z członka porozumienia ZIT stał się jedynie beneficjentem. Może zabiegać 
o środki finansowe w ramach strategii, ale nie jest członkiem porozumienia Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Z podmiotu praw i obowiązków staliśmy się jedynie 
beneficjentem tego programu. 

Pan Malgorzata Chyziak powiedziała, że takie pytanie też padało, było ono też 
przedmiotem rozmów z wójtami. Również w trakcie rozmowy z Panią Sarną padło pytanie, 
dlaczego Olsztyński Obszar Aglomeracyjny, w którym było 12 gmin i Powiat, został 
okrojony do 6 gmin. Odpowiedź na to pytanie była taka: Olsztyński Obszar Aglomeracyjny 
nie wpisuje się w strategię ZIT-owską, która obejmuje 6 gmin. Był na to czas, by się 
ewentualnie przeorganizować, trudno powiedzieć w jakiej formule, ale nie zostało to 
zrobione. Nie zostało to zawężone do tych 6 gmin po to, by się wpisać w strategię. Przez 
ostatni rok Olsztyński Obszar Aglomeracyjny w ogóle zawiesił już swoją działalność, te 12 
gmin nie płaci nawet już składek członkowskich. Druga formuła była taka, że można również 
zawiązać związek międzygminny i tak się stało, Gmina Olsztyn i 6 gmin tworzących Miejski 
Obszar Funkcjonalny zawiązało taki związek. Natomiast Powiat nie jest gminą i w takim 
związku nie mógł się znaleźć. Pani Starosta dodała, że nie może zgodzić się ze 
stwierdzeniem, że jesteśmy na dzień dzisiejszy tylko beneficjentem. Jesteśmy aż 
beneficjentem, bo nie pozbawiono nas możliwości starania się o pieniądze. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że zupełnie czym innym jest Olsztyński Obszar 
Aglomeracyjny i o nim zupełnie nie mówimy, mówimy o porozumieniu ZIT. Powiat 
Olsztyński wiosną 2014 roku odpisał wspólnie z miastem i 6 gminami porozumienie w celu 
realizacji ZIT-ów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dziwnym trafem teraz 
Powiat znalazł się poza tym porozumieniem. Pan radny dodał, że nieprawdą jest, że Powiat 
nie mógł być członkiem tegoż porozumienia, bo jest ustawa, która reguluje zasady ubiegania 
się o środki finansowe m.in. w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i ta ustawa 
dopuszcza wszelakie formy związków zit. Pan radny stwierdził, że jego zdaniem Powiat wiele 
rzeczy zaniedbał i stąd jesteśmy teraz w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Pan radny dodał, że 
Klub Radnych Nasz Powiat poprze przedstawiony projekt uchwały, bo faktem jest, że jest to 
najwyższy moment, by rozpocząć przygotowania do absorpcji środków unijnych. 
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Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że bardzo dziękuje za deklarację poparcia 
tych zmian, natomiast bardzo ją dziwi postawa Pana radnego, że to ostatnie pół roku było tym 
czasem, kiedy o wszystkim należało i można było zdecydować. Z jej wiedzy wynika, że wiele 
rzeczy mogło zadziać się dużo wcześniej, kiedy jeszcze Państwo byliście u władzy. Pani 
Starosta dodała, że również uważa, że to nie czas i miejsce by przedłużać dyskusję nad tym, 
co i kiedy kto mógł zrobić. W tej chwili najważniejsze jest to by iść naprzód robić coś, by 
nasi mieszkańcy mogli to odczuć. Dlatego jeszcze raz dziękuje z deklarację poparcia uchwał. 

Pani Krystyna Szter powiedziała, że z ust Pani Starosty padło zdanie, że projekt w 
Gminie Barczewo jest w trakcie realizacji. Pani radna zapytała, czy mogłaby dowiedzieć się 
czegoś więcej na ten temat. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że do końca roku ma być skończona 
dokumentacja projektowa a w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie można aplikować 
o środki. Więcej może powiedzieć Pan Dyrektor Bal. 

Pan Artur Bal  powiedział, że tak jak powiedziała Pani Starosta projekt ma być 
gotowy do końca roku. Pierwotnie zakładano, że miał być on gotowy wcześniej, ale w 
związku z tym, że przyjęto rozwiązanie polegające na przygotowaniu wniosku na zasadzie 
pozwolenia na budowę, a ten typ rozwiązania uniemożliwiłby nam szybką realizację wniosku. 
W związku z powyższym aneksowano umowę z wykonawcą i przyjęto rozwiązanie 
przygotowania dokumentacji pod specustawę, ponieważ musimy liczyć się z wykupami 
działek. Projekt w tej formule będzie przygotowany do końca roku.  
 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 22 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 22 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 budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2015, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr V/55/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok. 

Załącznik nr 5 
 

Pkt 3. 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. 
 Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że przedłożona propozycja zmian 
wieloletniej prognozy finansowej jest wynikiem już przyjętych zmian w budżecie i dotyczy 
zabezpieczenia środków na pięć nowych zadań inwestycyjnych. Kwota zmian ogółem to 
1.080.000 zł z czego 270.000 zł będzie wydatkowane w tym roku, pozostała kwota to 
płatności roku 2016. Zaproponowane zmiany na powodują zmiany deficytu i potrzeb 
kredytowych. Jest realizowane w ramach środków, które Powiatowa Służba Drogowa już na 
dzień dzisiejszy posiada.  

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej o przedstawienie 
sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 
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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 22 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 22 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2015 – 2018, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach 
sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr V/56/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 
lata 2014 – 2017. 

Załącznik nr 6 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu obecna na sali Panią Poseł Urszulę 

Pasławską. 
Pani Urszula Pasławska powiedziała, że mija pół roku, od kiedy nowy Zarząd i nowi 

radni się ukonstytuowali i objęli ster zarządzania tym Powiatem. Zarówno koalicja jak i 
opozycja wspólnie ponoszą odpowiedzialność za to, co się w naszym Powiecie dzieje. Pani 
Poseł przypomniała, że przez wiele lat współpracowała z poprzednimi Zarządami nawet w 
czasie, kiedy radni Polskiego Stronnictwa Ludowego byli w opozycji do Zarządu działającego  
Powiecie. Pani Poseł podkreśliła, że uważa, iż sprawy samorządowe polityki nie powinny się 
imać, bo ani droga ani inna inwestycja nie mają koloru politycznego. Pani poseł powiedziała, 
że taką deklarację współpracy ciągle podtrzymuje, współpracuje z Panią Starostą na bieżąco i 
jest bardzo zadowolona z kierunku, w którym Powiat Olsztyńki zmierza. Pan Poseł 
powiedziała, że gratuluje również dzisiejszego kompromisu, który Państwo radni zawiązali. 
Bo wyzwanie jakie stawia przed nami nowe rozdanie środków europejskich, takich 
kompromisów wymaga. Jest to ostatnia siedmiolatka, na którą przeznaczono tak duże 
pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i trzeba to po prostu 
wykorzystać. Niedawno obchodziliśmy Dzień Samorządowca w związku z tym, jako były 
samorządowiec, chciałaby życzyć wszystkim radnym wszystkiego najlepszego i osiągnięcia 
zakładanych celów. 

 
Pkt 4. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady V sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 2 
czerwca 2015 r.  

 
 

 

Protokołowali:  

Piotr Ulatowski 
Iwona Zaworska  
Witold Dauksza 
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Załączniki: 

1. Lista obecności radnych.  
2. Lista obecności gości. 
3. Lista pracowników Starostwa. 
4. Porządek obrad sesji.  
5. Uchwała Nr V/55/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 

na 2015 rok. 
6. Uchwała Nr III/30/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018. 
 
 
 
 
 
 


