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Protokół Nr VI/15 
z VI Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 29 czerwca 2015 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1200 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1805 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 23 
  
 
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła VI 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 23 radnych, co wobec 25 
osobowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji. 
Radni nieobecni usprawiedliwieni to:  

- Pan Andrzej Abako, 
- Pan Jerzy Laskowski. 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że nie wpłynęły poprawki do treści protokołu z III 
Sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2015 r. i zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Powiatu, 
zatwierdziła ww. protokół. 

Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że do końca sesji można zapoznać się 
z protokołami z IV Sesji Rady Powiatu w dniu 27 marca 2015 roku oraz z V Sesji Rady 
Powiatu w Olsztynie w dniu 2 czerwca 2015 r. i wnieść ewentualne poprawki. Jeśli nie 
wpłyną poprawki do treści protokołów, to z zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Powiatu, zatwierdzi 
ww. protokoły.  

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

Pan Tadeusz Plawgo, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zgłosił wniosek o 
uzupełnienie porządku obrad o punkt „Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej”, dotyczący 
przeprowadzonych kontroli remontów dróg powiatowych wykonanych w latach 2013-2014, 
kontroli realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu w Olsztynie w roku 2014 r. oraz kontroli 
załatwiania skarg i wniosków w 2014 r. w Starostwie Powiatowym. Pan Przewodniczący nie 
wskazał, w którym miejscu porządku obrad powyższy punkt miałby być wprowadzony, 
decyzję w tym zakresie pozostawił Przewodniczącej Rady Powiatu. 

Pan Mirosław Pampuch poprosił Panią Przewodniczącą o przybliżenie wszystkim 
radnym trybu, w jakim nastąpiło przesunięcie terminu sesji. 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że potrzeba przesunięcia terminu sesji wypłynęła od 
wielu radnych, którzy uczestniczyli w uroczystościach zakończenia roku szkolnego. Niestety 
przy wyznaczaniu terminów sesji, nie zwróciliśmy uwagi, że dzień 26 czerwca, to akurat 
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dzień zakończenia roku szkolnego i wielu radnym kolidowały te terminy. W związku z 
powyższym, zgodnie ze statutem i po konsultacji z radcą prawnym została podjęta decyzja o 
przesunięciu terminu sesji. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że pytał o tryb, o podstawę prawną. Pan radny 
nie kwestionuje samej podstawy faktycznej, związanej z przesunięciem terminu sesji, że Pani 
Przewodnicząca chciała zapewnić uczestnictwo radnym w uroczystościach zakończenia roku 
szkolnego. Natomiast na skutek tego przesunięcia dwóch radnych klubu „Nasz Powiat” nie 
może wziąć udziału w dzisiejszej sesji. Pan radny zwrócił uwagę, że Rady Powiatu jest 
bardzo istotnym organem stanowiącym i nie powinno być możliwości, byśmy procedowali 
niezgodnie ze Statutem Powiatu, a tym samym żeby uchwały podjęte na dzisiejszej sesji 
dotknięte były wadą nieważności, ale jest to tylko wątpliwość.  

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu Pana Sebastiana Bentkowskiego, radcę 
prawnego, który jest obecny na sesji.  

Pan Sebastian Bentkowski, radca prawny, powiedział, że zgodnie §7 ust. 1 Statutu 
Powiatu Olsztyńskiego, to Przewodniczący Rady Powiatu przygotowuje i zwołuje sesję rady. 
Nie jest to dodatkowa sesja, tylko jest to przesunięcie obrad z przyczyn zgłaszanych przez 
radnych. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że przepis, na który powołał się Pan Mecenas, 
mówi o zawiadamianiu radnych na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. Tryb nadzwyczajny 
zawiadamiania radnych jest tylko i wyłącznie §7 ust. 5. Naruszono więc siedmiodniowy 
termin zawiadamiania radnych. Państwo oczywiście macie większość i możecie procedować, 
ale uchwały dzisiaj podjęte mogą być dotknięte wadą nieważności, mogą być skutecznie 
zaskarżone do Pana Wojewody.  

Pan Sebastian Bentkowski powiedział, że tryb określony w §7 ust. 1 nie jest trybem 
nadzwyczajnym, jest trybem zwykłym. Przewodniczący rady przygotowuje i zwołuje sesję 
rady powiatu. Natomiast ust. 2 mówi, że zawiadamia się radnych na 7 dni przed rozpoczęciem 
obrad. W zawiązku z tym, że materiały wraz z zaproszeniem dostali Państwo co najmniej 7 
dni przed, to sesja została zwołana prawidłowo. 

Pani Alicja Wąsik wyraziła nadzieję, że są to wystarczające wyjaśnienia, a jeżeli nie 
to proszę złożyć zapytanie na piśmie i zostanie przygotowana interpretacja prawna. Pani 
Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad. 

Pan Mirosław Pampuch, w imieniu klubu radnych „Nasz Powiat, wniósł o skreślenie 
z dzisiejszego porządku obrad punktu 12 „Zmiany w Statucie Powiatu Olsztyńskiego”. 
Dobrym zwyczajem Rady Powiatu w Olsztynie było to, że każda zmiana statutu, a więc 
swoistej konstytucji Powiatu, dokonywana była przy udziale radnych. W tym celu 
powoływana była komisja statutowa. Pan radny jest zdziwiony, że ad hoc umieszcza się w 
porządku obrad uchwałę dotycząca zmiany Statutu Powiatu Olsztyńskiego, bez uprzedniego 
powołania komisji statutowej. Jest to niezrozumiałe, nawet jeśli te zmiany są tylko 
porządkowe, to dodatkowo można wysłuchać wszystkich radnych, po to by być może głębiej 
zrewidować ten dokument. Wobec powyższego w to miejsce należy wstawić punkt o 
powołaniu komisji statutowej. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa jako ostatnia miała 
przyjemność pracować nad zmianami do statutu Powiatu Olsztyńskiego. Komisja zajęła 
stanowisko by te zmiany teraz przyjąć, a następnie powołać komisję statutową, żeby 
poważniej zrewidowała statut. W skład komisji statutowej weszliby przedstawiciele 
wszystkich klubów radnych. Propozycja miała paść w punkcie 12, przy omawianiu 
przedmiotowej uchwały, ale skoro ten temat został już teraz poruszony, to Pani 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej postanowiła nie czekać.  
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Pani Alicja Wąsik powiedziała, że wszystkie proponowane zmiany do statutu są tylko 
i wyłącznie porządkowe i powinny być one przyjęte. Natomiast do komisji statutowej każdy 
klub radnych powinien zaproponować swojego przedstawiciela. 

Pan Mirosław Pampuch odnosząc się do wniosku Pani Joanny Michalskiej 
powiedział, że chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by wszystkie zmiany były procedowane 
przez komisję statutową. Jeżeli tak ważne są to zmiany, to było 7 miesięcy, aby 
zaproponować powołanie komisji i rozpatrzyć te zmiany. Pan radny nie widzi teraz jakieś 
specjalnej potrzeby pośpiechu w tej kwestii. Należy powołać komisję, która łącznie te 
wszystkie zmiany rozpatrzy. 

Wobec braku innych propozycji Pani Alicja Wąsik poddała pod głosowanie wniosek 
Pana Tadeusza Plawgo o uzupełnienie porządku obrad poprzez dodanie punktu 
„Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej”. 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. Pani 
Przewodnicząca zaproponowała, by był to punkt 13, po punkcie 12 „Zmiany w Statucie 
Powiatu Olsztyńskiego”. 

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Pana Mirosława 
Pampucha o skreślenie z dzisiejszego porządku obrad punktu 12 „Zmiany w Statucie Powiatu 
Olsztyńskiego”. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 7 
radnych, przeciw było 16 radnych, głosów „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został odrzucony.  

Pan Marek Świątek zgłosił wniosek o przerwę w obradach sesji.  
Pani Alicja Wąsik zarządziła 10 minut przerwy. 
Po wznowieniu obrad Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

klubu radnych „Nasz Powiat” o uzupełnienie porządku obrad poprzez dodanie punktu 14 
„Powołanie komisji statutowej”. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że nie proponował dodatkowego punktu 
„Powołanie komisji statutowej”. Pan radny wnioskował, by w miejsce punktu 12 „Zmiany w 
Statucie Powiatu Olsztyńskiego” umieścić punkt „Powołanie komisji statutowej”. Skoro 
Państwo odrzuciliście wniosek o skreślenie punktu 12, to ten wniosek staje się 
bezprzedmiotowy. 

Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obraz 
wraz z przyjętymi zmianami. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych, za przyjęciem 
porządku obrad głosowało 16 radnych, przeciw było 6 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty większością 
głosów.  

Porządek obrad sesji wraz z przyjętymi zmianami: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu w roku 2014.  
5. Informacja na temat bieżącej działalności szpitali funkcjonujących na terenie Powiatu 

Olsztyńskiego oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych. 
6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego. 
7. Realizacja budżetu Powiatu 
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu za 2014 rok, 
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie, 
c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2015 – podjęcie uchwały (druk nr 28). 
8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018 



 4

− podjęcie uchwały (druk nr 29). 
9. Powierzenie zadań i udzielenie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego 
− podjęcie uchwał (druki nr 30, 31, 32, 33). 
10. Gospodarowanie mieniem Powiatu 
− podjęcie uchwały (druk nr 34). 
11. Funkcjonowanie szpitali powiatowych 
− podjęcie uchwał (druki nr 35, 36). 
12.  Zmiany w Statucie Powiatu Olsztyńskiego. 
− podjęcie uchwały (druk nr 37). 
13. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej. 
14. Rozpatrzenie skarg. 
15. Sprawy różne i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad Sesji. 
 
Pkt 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że od ostatniej sesji Rady Powiatu w 
Olsztynie, która odbyła się w marcu tego roku, odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Powiatu w 
Olsztynie. Efektem prac Zarządu są między innymi projekty uchwał, które są ujęte w 
porządku obrad sesji. 
Ponadto Zarząd zajmował się m.in. następującymi sprawami:  

Z zakresu realizacja budżetu Powiatu Zarząd podjął uchwałę w sprawie przedłożenia 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu i planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2014 r. 
Na kolejnych posiedzeniach przyjęte były również sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu powiatu za 2014 rok i inne dokumenty związane z udzielenie Zarządowi 
absolutorium za rok ubiegły, które jest jednym z tematów sesji, 

Z zakresu spraw oświatowych Zarząd spotkał się z Panem Stanisławem Trzaskowskim 
– Burmistrzem Dobrego Miasta. Przedmiotem tego spotkania była rozmowa na temat 
utworzenia z dniem 1 września 2016 r. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach 
filii w Dobrym Mieście. Podczas spotkania podpisano list intencyjny w tej sprawie. Ponadto 
Zarząd Powiatu zatwierdził proponowany przez Wydział Oświaty podział środków na 
promocje szkół (40.000 zł). Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział do podjęcia prac nad 
nowymi formami promocji szkół powiatowych przed naborem na rok szkolny 2016/2017. 
Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach z 
informacją o częściowym wykonaniu decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej z dnia 26 listopada 2013 r. wydanej w związku z uchybieniami naruszającymi 
przepisy przeciwpożarowe w ZSR w Smolajnach. Większość zaleceń decyzkji została 
wykonana, natomiast odnośnie jednego punktu prowadzone są rozmowy z Komendantem 
Miejskim PSP, Panem Andrzejem Górzyńskim, w celu przesunięcia terminu realizacji do dnia 
31 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu zatwierdził arkusze organizacyjne szkół powiatowych na 
rok szkolny 2015/2016. Zarząd zajmował się również kwestią obsadzenia stanowiska 
dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach (w związku z kończąca się w z dniem 
31 sierpnia 2015 r. kadencją Pana Cieplińskiego) i zdecydował o nierozpisywaniu konkursu i 
zobowiązał Wydział Oświaty do rozpoczęcia procedury przedłużenia powierzenia stanowiska 
Panu Cieplińskiemu na kolejny okres. Wymagane jest uzyskanie opinii m.in. Rady 
Pedagogicznej, uzgodnienie z Kuratorem i Ministrem Kultury. Zarząd podjął uchwałę w 
sprawie organizacji Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego oraz przyznania nagród i wyróżnień 
zawodnikom z terenu Powiatu olsztyńskiego. Zarząd zatwierdził dokonany przez Radę Sportu 
i Komisję Edukacji wybór najlepszych sportowców, trenerów i działaczy roku. Tytuł 
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Sportowca Roku otrzymał Szymon Rekita, kolarz z Biskupca. Specjalne wyróżnienia za 
wybitne osiągnięcia – Aleksandra Płoska. Tytuł Trenera Roku otrzymał Pan Bartosz 
Zabłotny. Pani Starosta powiedziała, że tegoroczna gala odbyła się w nieco innej, nowej 
formule. Dotychczas nagrody wręczane były na sesji, natomiast tym razem gala odbyła się 19 
czerwca w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście przy przepięknej oprawie 
muzycznej pod batutą dyrektora Cieplińskiego. Pani Starosta podziękowała wszystkim 
radnym, którzy wzięli udział w tej uroczystości. Zarząd podjął również uchwałę w sprawie 
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Olsztyńskiego na rok 2015 oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie. 

W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia Zarząd m.in. rozpatrywał pismo 
Dyrektora Szpitala w Biskupcu z prośbą wskazanie osób, które z ramienia Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie będą uczestniczyć w rozmowach i konsultacjach prowadzonych z 
wykonawcami w ramach planowanego dialogu technicznego w związku z planowaną 
inwestycją „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej 
Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”. Zarząd 
wyznaczył Panią Elżbietę Samorajczyk, Pana Jana Żemajtysa i Pana Marka Świątka. Ponadto 
Zarząd zdecydował o dofinansowaniu projektów programów z zakresu promocji zdrowia oraz 
edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Dofinansowanie otrzymały wszystkie zgłoszone programy 
w następujących kwotach: „Rowerem po zdrowie”, projekt realizowany przez SOSW w 
Żardenikach – 4.000 zł, zajęcia profilaktyczno-filmowe dla uczniów Zespołu Szkół w 
Olsztynku Moja Przestrzeń – 3.000 zł oraz „Zwiększamy swoją aktywność fizyczną 
zwalczając przy tym agresje” projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olsztynku  - 3.000 zł. 
Pani Starosta powiedziała, że chciałaby również przekazać miłą wiadomość, że Szpital 
Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu zajął 3 miejsce w kategorii szpitali powiatowych 
w ogólnopolskim badaniu „Portrety szpitali – mapy możliwości”. Zarząd zatwierdził również 
sprawozdania finansowe Szpitala Powiatowego w Biskupcu za 2014 r. i Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście również za 2014 r. 

Ze spraw inwestycyjnych Zarząd zajmował się tematem realizacji projektu pn. 
„Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie 
barczewskiej filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie”. Powiat Olsztyński, jako 
Beneficjent w projekcie zobowiązał się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: 

a) 15.800 specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem kupionym 
w ramach projektu – na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonano 35.862 badania (wkaźnik 
osiągnięty w całości), 

b) 63 nowe miejsca pracy (etaty/umowy o pracę) – na dzień 31 grudnia 2014 r. Szpital 
zatrudniał 21 osób na podstawie umowy o pracę, co oznacza osiągnięcie wskaźnika w 
32,54%. Osób zatrudnionych w różnych formach (kontrakty, umowy zlecenia itd.) 
wynosi 54. 
W dniu 16 czerwca br. Zarząd uzyskał informację z Urzędu Marszałkowskiego, który 

jest instytucją zarządzającą projektem, że aktualny poziom zatrudnienia na poziomie 54 osób 
został przyjęty do wiadomości a na pełną realizację wskaźnika oczekują do 30 października 
2017 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego „Przebudowa budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Pl. Bema 
5 w Olsztynie – przebudowa, remont (modernizacja) wewnętrznych instalacji elektrycznych i 
instalacji odgromowej”. Zarząd Powiatu zdecydował również o złożeniu wniosku do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej 
przy Zespole Szkół w Biskupcu. Zarząd zapoznał się także z opinią techniczną dotyczącą 
konstrukcji stropu piwnic zlokalizowanych pod dziedzińcem budynku Starostwa i zdecydował 
o wyborze wariantu rozwiązania problemu polegającego na zasypaniu piwnic. 
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W zakresie gospodarowania mieniem Powiatu Zarząd Powiatu odbył posiedzenie 
wyjazdowe do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Łęguckim Młynie, spotkał się z Panią 
Katarzyną Grzybowską, Likwidatorem w spółce, zapoznał się z budynkami znajdującymi się 
na terenie ośrodka oraz działaniem elektrowni wodnej. Pani Katarzyna Grzybowska 
przedstawiła informacje dotyczące Powiatowego Centrum Edukacyjnego Łęgucki Młyn i 
dotychczas podejmowanych działań przez Spółkę. Zarząd Powiatu zajmował się również 
kwestią nieodpłatnego przejęcia na mienie Powiatu w budynku przy ul. Bałtyckiej 65 w 
Olsztynie. Zarząd na posiedzeniu wyjazdowym spotkał się z przedstawicielami Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, analizował powierzchnię budynku, stan techniczny i 
koszty utrzymania. W dniu 16 czerwca br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia ww. nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie zadań statutowych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Starosta podkreśliła, ze chodzi to o te zadania 
PCPR, które nie będą kolidować z obsługą mieszkańców, którzy przyjeżdżają załatwiać 
sprawy do Olsztyna. Dla tych osób zdecydowanie korzystniejsza jest lokalizacja w pobliżu 
dworca. Zarząd Powiatu zdecydował o przystąpieniu do wspólnego z Miastem Olsztyn 
postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej na 2016 rok. Z wyliczeń 
przedstawionych przez Urząd Miasta wynika, że dzięki zbiorowemu zakupowi energii, Grupa 
Zakupowa zaoszczędzi ok. 13 mln zł w stosunku do obecnych cen taryfowych lokalnego 
sprzedawcy. Prognozowane oszczędności Powiatu Olsztyńskiego wraz z podległymi 
jednostkami organizacyjnymi w 2015 roku wyniosą ok. 400.000 zł. Zarząd Powiatu polecił 
Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami rozpoczęcie przygotowań procedury 
przetargowej odnośnie sprzedaży w całości ośrodka wypoczynkowego w Łęguckim Młynie. 
- jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, to Zarząd Powiatu z udziałem 
przedstawicieli organizacji pozarządowych dokonał rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu 
Ofert na 2015 r. Dofinansowanie otrzymały wszystkie oferty, które osiągnęły wymagany 
regulaminem próg 65 pkt. Zarząd dokonał również wyboru wniosków o udzielenie dotacji 
celowej z budżetu Powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w 2015 roku (dotacje w wysokości 5.000 zł otrzymało 24 OSP z terenu powiatu). Pani 
Starosta poinformowała, że w ramach wizyty w Gminie Dobre Miasto Zarząd odwiedził 
następujące miejsca: 
− ul. Garnizonowa, 
− Obwód Drogowy Nr 3, gdzie odbyło się spotkanie z Panem Mirosławem Stegienko – 

kierownikiem Obwodu, 
− działka należąca do Powiatowej Służby Drogowej Olsztynie, położona przy ul. 

Fabrycznej w Dobrym Mieście, 
− droga powiatowa Dobre Miasto – Knopin, 

Zarząd spotkał się również spotkanie z Panem Stanisławem Trzaskowskim – 
Burmistrzem Dobrego Miasta. Na jednym z posiedzeń Zarząd zapoznał się z informacją 
Powiatowej Służby Drogowej, że na I kwartał 2016 r. planowany jest nabór wniosków w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z uwagi na długi proces opracowania 
dokumentacji (około 10 miesięcy) koniecznym jest, aby jak najszybciej rozpocząć prace 
projektowe dla 5 zadań ujętych w ZIT. PSD złożyła w sprawie zmian w planie finansowym 
jednostki na 2015 rok i zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji technicznych 
zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w ramach ZIT – efektem tych informacji 
było zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Pani Starosta powiedziała, że z 
tego co jej wiadomo, to wszystkie przetargi na projekty zostały już ogłoszone. 

Zarząd zapoznał się również z pismem Burmistrza Barczewa przekazującym uchwałę 
Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu. Pomoc 
polegać będzie na przekazaniu projektów budowy chodników w ciągach dróg powiatowych w 
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miejscowości Barczewko, Bartołty Wielkie, Wispowo oraz na udzieleniu pomocy finansowej 
w formie dotacji w wysokości 390.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ww. chodników. 

Pani Starosta poinformował, że w ubiegłym tygodniu na zaproszenie wójta 
uczestniczyła w sesji Rady Gminy Gietrzwałd, gdzie m.in. omawiała temat ZIT-ów. Główne 
tematy, jakie były na sesji poruszane dotyczyły procentowego udziału gmin w kosztach 
inwestycji drogowych. Wkład finansowy gmin z tzw. najbliższego wianuszka Olsztyna będzie 
wynosił 7,5%, natomiast pozostałe 6 gmin jest w zdecydowanie gorszej sytuacji, bowiem przy 
„schetynówkach” ich wkład będzie wynosił 25%, natomiast wszędzie tam gdzie nie będzie 
możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych 50%.  

Pani Starosta poinformowała również, że w dniu 17 czerwca br. w Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie tegorocznych „schetynówek”. 
Pani Starosta przypomniała, że w wyniku realizacji tych inwestycji powstanie ponad 13 km 
nowych dróg w gminach Jonkowo, Olsztynek, Biskupiec, Kolno i Dywity.  

 
Pkt 3. Zapytania radnych. 
 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji wpłynęły 
interpelacje następujących radnych Powiatu: 

- Pani Krystyny Szter odnośnie organizacji VIII Rodzinnego Pikniku Lotniczego w 
Gryźlinach.  Odpowiedź została udzielona. 

- Pana Andrzeja Abako odnośnie utworzenia w Dobrym Mieście Filii Powiatowej 
Szkoły Muzycznej w Dywitach. Odpowiedź została udzielona.  

- Pana Andrzeja Abako i Pana Jarosława Wolaka odnośnie zabezpieczenia w budżecie 
środków finansowych na położenie płyt drogowych na drodze powiatowej Bzowiec - 
Rogiedle. Odpowiedź została udzielona. 

- Pana Andrzeja Abako odnośnie ewentualnego przystąpienia Powiatu Olsztyńskiego do 
programu Wieloletniego „Senior – Wigor”. Odpowiedź została udzielona.  

- Pana Andrzeja Abako i Pana Jarosława Wolaka odnośnie poprawy bezpieczeństwa na 
drodze powiatowej w miejscowości Jesionowo poprzez ustawienie barierki ochronnej 
w miejscu usytuowania przepustu. 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 Andrzeja Abako i Pana Jarosława Wolaka odnośnie przebudowy mostku oraz  
budowy chodnika w Smolajnach. Odpowiedź została udzielona. 

- Pana Andrzeja Abako i Pana Jarosława Wolaka odnośnie dobudowania brakującego 
odcinka ulicy Garnizonowej w kierunku lasu oraz poprawy bezpieczeństwa na tej 
drodze. 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 Wacław Dąbrowski powiedział, że chciałby zadać pytanie odnośnie programu 
naprawy dróg. W sprawozdaniu Pani Starosty nie było mowy na ten temat, nie padły 
informacje, czy taki program został wykonany. Pan radny powiedział, że z jego wiedzy 
wynika, że ten program został wysłany do konsultacji z gminami, natomiast nie został 
wysłany został do radnych Powiatu. Pan radny zapytał, dlaczego tak się stało? Poprosił też o 
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poważne traktowanie radnych. Podkreślił, że to radni przede wszystkim powinni pracować 
nad tym programem, a wygląda na to, że będą pracować nad nim na końcu.  

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że na przedostatniej sesji Pani Starosta obiecała, 
że na piśmie przedłoży mu cele i działania Powiatu Olsztyńskiego na najbliższą kadencję. Pan 
radny powiedział, że do tej pory tej informacji na piśmie nie otrzymał, co więcej dzisiaj Pani 
Starosta w swoim wystąpieniu również ten temat pominęła. Pan Pampuch powiedział, że 
podobnie jak Pan radny Dąbrowski prosi o poważne traktowanie radnych Powiatu, jako 
partnerów. Pan radny powiedział, że chciałby się dowiedzieć, co zamierzacie Państwo robić, 
poza administrowaniem Powiatem, bo wszystkie dotychczas proponowane uchwały, to nic 
innego jak tylko i wyłącznie administrowanie. Nie ma żadnych nowych pomysłów na rozwój, 
na inwestycje. Pani Starosta wspomniała wcześniej o „schetynówkach” tylko, że projekty do 
„schetynówek” zostały przygotowane i złożone przez poprzednie władze Powiatu. One były 
na liście rezerwowej z informacją, że jeśli będą oszczędności przetargowe, to otrzymają 
dofinansowanie. Tak te się stało. Pan radny podkreślił, że cieszy się z realizacji tych 
„schetynówek”, ale chciałby wiedzieć więcej, co będzie się działo w przyszłości powiecie, nie 
tylko w odniesieniu do dróg, ale w szerszym kontekście, w relacji z samorządami gminnymi, 
samorządem województwa czy też innymi podmiotami. Pan radny dodał, że ma jeszcze jedno 
pytanie do Pana Dyrektora Bala. Jakie są efekty rozpisanych przetargów na dokumentację 
projektową na odcinki dróg do przebudowy w ramach ZIT-ów? 
 Pan Jarosław Wolak powiedział, że najpierw ustosunkuje się do wcześniejszych 
informacji przedstawianych przez Panią Starostę i Panią Przewodniczącą. Po pierwsze, jak 
Państwo słyszeliście interpelacji jest masa. W związku z tym pytanie do członków Zarządu, 
czy Państwo znacie treści tych interpelacji? Pan radny powiedział, że chciałby podziękować, 
że w skutek listu otwartego klubu Nasz Powiat Zarząd podjął decyzję o podwyżkach w 
administracji. Pan radny zapytał, jaka jest wysokość tych podwyżek? Pan radny powiedział, 
że zastanawiają się Państwo nad sprzedażą Łeguckiego Młyna, on zastanawia się, po co, 
skoro nie ma żadnego programu rozwoju Powiatu? Czemu miałyby służyć pieniądze ze 
sprzedaży tego ośrodka? Pan radny powiedział, że skoro w odpowiedziach na interpelacje 
wciąż pojawiają się informacje, że na nic nie mamy środków, to po co mamy nadwyżkę 
budżetową, po co spłacamy milionowe długi? Pan radny dodał, że chciałby podziękować za 
piękną Galę Sportu w Dobrym Mieście, ale bez dobromieszczan. Ani jeden dobromieszczanin 
nie został na tej gali wyróżniony. Pan radny powiedział, nie miał świadomości, jak to się 
odbywa, ale teraz przeczytał regulamin „od dechy do dechy” i w przyszłości będzie osobiście 
zgłaszał sportowców z Dobrego Miasta, niezależnie od tego gdzie będą odbywały się gale. 
Kolejna sprawa wiąże się z tym, że jak informowała Pani Starosta Zarząd wyjeżdża na 
posiedzenia w terenie. Pan radny odniósł się także do informacji o posiedzeniu wyjazdowym 
Zarządu w Dobrym Mieście. Równie dobrze on mógł w tym posiedzeniu wziąć udział, bo 
również ma coś do powiedzenia. Upoważnił go do tego 700 osób, które na niego głosowały. 
Odnoszą się do kwestii interpelacji, Pan radny powiedział, że Pani Przewodnicząca pięknie 
informowała, że odpowiedzi są udzielane. No tak, ale te odpowiedzi wyglądają tak, że Pani 
Starosta przekazuje odpowiedzi podwładnych dyrektorów, tymczasem decyzyjność, to jest w 
Zarządzie. Pan radny podkreślił, że tych interpelacji jest dużo i one będą się powtarzały, bo te 
odpowiedzi są lakoniczne. 
 Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że ma krótkie pytanie do Pana Dyrektora Bala. 
Oglądaliśmy drogę Kikity-Biesówko, tam jest odcinek około 400-500 metrów, który jest już 
całkowicie nieprzejezdny, może to potwierdzić Pan radny Henryk Goździcki. Kiedy pan 
Dyrektor planuje naprawić tę drogę?  
 Pani Krystyna Szter poprosiła o przesłanie jej programu naprawy dróg powiatowych 
w Gminie Barczewo.  
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Pan Janusz Radziszewski powiedział, że na ostatniej sesji Pan radny Pampuch 
zarzucił Pani Staroście opieszałość w działaniach w sprawie ZIT-ów. On chciałby zapytać 
Pani Starosty, jakie dokumenty zastała obejmując władzę, czy te dokumenty wystarczyły, aby 
szybko zacząć działać w tej sprawie?   
 Pani Urszula Dziąba powiedziała, że ma pytanie bardziej przyziemne. Ponieważ 
ostatnio widziała, że w sobotę wycinane były karpy przy drogach powiatowych, chciałaby 
zapytać, czy taka praca w sobotę nie generuje PSD dodatkowych kosztów? 

Pan Małgorzata Chyziak powiedziała, że jeśli chodzi o program naprawy dróg, który 
został wysłany do wójtów i burmistrzów, to oczywiście nikt nie miała zamiaru pomijać 
radnych w pracach nad tego typu programem. To co zostało wysłane do konsultacji 
włodarzom gmin, to nie jest żaden finalny dokument, to ma podlegać dalszej obróbce. PSD 
czeka w tej chwili na propozycje wójtów i burmistrzów, temat jest otwarty. Pan Starosta 
powiedziała, że oczywiście materiał, którym w tym momencie dysponujemy zostanie 
rozesłany wszystkim radnym na adresy e-mailowe. Odnosząc się do pytania o kwestię 
podwyżek, Pani Starosta powiedziała, że zostały one wprowadzone w takiej wysokości, w 
jakiej poprzedni Zarząd je zagwarantował w budżecie, a więc w wysokości 5% z 
wyrównaniem od 1 stycznia. Odnosząc się do kwestii Gali Sportu w Dobrym Mieście, Pani 
Starosta powiedziała, że bardzo się cieszy, że Gala się Panu radnemu podobała, natomiast nie 
na tym to chyba polega, że w momencie, gdy Gala odbywa się w Dobrym Mieście, to 
koniecznie powinni być wyróżniania sportowcy właśnie z Dobrego Miasta. Pani Starosta 
dodała, że uchwała, na której pracowaliśmy, to uchwała z 2010 roku, a więc formuła 
zgłaszania kandydatów jest niezmienna od 5 lat. Jeśli chodzi pytania w sprawie drogi Kikity – 
Biesówko i usuwanych w sobotę karp, to odpowie Pan Dyrektor Bal. Odnosząc się do pytania 
Pana radnego Radziszewskiego, Pani Starosta powiedziała przede wszystkim chciałaby 
podkreślić, że nie uważa byśmy w tej sprawie za późno wystartowali, natomiast rzeczywiście 
ona obejmując władzę nie znalazła w Starostwie żadnych dokumentów dotyczących ZIT-ów. 
Oczywiście rozmawiała na ten temat z ówczesną Panią Sekretarz, otrzymała wtedy 
informację, że wszystko było załatwiane drogą mailową, w zwiazku z czym żadnych 
dokumentów od niej nie dostała. To co mamy zdobyliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze 
strony internetowej lub zostało wypracowane przez pracowników. Odnosząc się do pytania o 
wizję rozwoju Powiatu, Pani Starosta powiedziała, że bardzo przeprasza, iż nie udzieliła takiej 
informacji na piśmie, bo zupełnie sobie tego nie zakodowała. Natomiast chciałaby 
przypomnieć radnym, że od 2004 roku istnieje w Powiecie dokument, który nazywa się 
Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Olsztyńskiego i w tym programie zostały opisane 
uwarunkowania Powiatu, jego słabe i mocne strony. Do końca 2009 roku plan ten był 
aktualizowany, natomiast przez ostatnie lata nie wprowadzano już do niego zmian. Pani 
Starosta powiedziała, że jest to bardzo obszerny dokument, zawierający bardzo wiele 
informacji na temat, w jakim kierunku powinien Powiat iść. Ten dokument jest w tym 
momencie analizowany. Pani Starosta podkreśliła, że chciałaby zapewnić radnych, że nie 
będzie tak, że wszystkie działania, które zapoczątkowała poprzednia Rada, czy poprzedni 
Zarząd będą odrzucane. Oczywiście będą też nowe propozycje i nowe formuły, chociażby ta, 
o której Pani Starosta głośno mówi od początki, że Powiat to 12 gmin i w związku z tym 
należy zweryfikować swoje podejście do kwestii inwestycji czy promocji. Pani Starosta 
podkreśliła, że po dogłębnej analizie dokumentu, o którym mówiła wcześniej, przedstawi 
radnym wizję rozwoju powiatu. Na pewno znajdzie się w niej wiele rzeczy stanowiących 
kontynuację dotychczasowych działań, ale pojawią się też sprawy nowe. Już dziś można 
wskazać kilka spraw, którymi na pewno przez najbliższe 4 lata Zarząd będzie się zajmował. 
Jest to chociażby kwestia nowego bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu, 
co wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia, który nakazał do końca grudnia 
2016 roku dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagać, które to rozporządzenie 
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określa. Projekt ten opiewa na niebagatelna kwotę ponad 7.000.000 zł. To będzie na pewno 
jedno z wyzwań, które trzeba będzie podjąć. Kolejna sprawa, to dwa zespoły szkół, przy 
których nie ma jeszcze hal sportowych. W przypadku Zespołu Szkół w Biskupcu temat jest 
już zaawansowany, natomiast w najbliższym czasie Zarząd będzie wnioskował o 
zabezpieczenie środków na opracowanie koncepcji budowy hali sportowej w Olsztynku. 
Kolejny temat do podjęcia w najbliższych 4 latach, to budowa szkoły muzycznej w 
Kieźlinach. Pan Starosta dodała, że takich tematów można wymienić wiele, one są zazwyczaj 
Państwu radnym znane, natomiast wizja rozwoju w formie pisemnej zostanie Państwu 
przedstawiona. 

Pani Krystyna Szter podziękowała za zrozumienie i deklarację przesłania programu 
przebudowy dróg powiatowych. Pani radna przypomniała, że mieszkańcy gmin nie pytają 
burmistrzów i wójtów o stan dróg powiatowych, oni pytają radnych powiatowych. Pani radna 
dodała, że byłaby również bardzo wdzięczna gdyby mogła otrzymywać również informacje o 
terminach łatania dróg i wykaszania poboczy. Pani Szter poprosiła, by Zarząd, wzorem 
poprzednich kadencji, informowała radnych o wyjazdowych posiedzeniach do gmin. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że chciałby króciutko odnieść się do pytania 
Pana radnego Radziszewskiego. Przypomniał, że kwestiami aglomeracji olsztyńskiej 
zajmowała się Pani Kasia Lenkiewicz, z którą Pani Starosta nie raczyła się w ogóle spotkać 
po zakończeniu przez nią pracy. W miarę szybko Pani Starosta zwolniła też Panią Sekretarz 
Powiatu Olsztyńskiego również nie racząc zapoznać się z tym, co ewentualnie ma ta Pani do 
przekazania. Pan radny dodał, że dokumenty są wszystkie i to u Pani Starosty w pokoju, 
poprosił, by poszukała w szafach to na pewno znajdzie. Dodatkowo w internecie jest 
dostateczna liczba dokumentów, żeby właściwie przygotować się do realizacji programu ZIT. 
Pan radny powiedział, że jak rozumie Pani Starosta podtrzymuje deklarację przedłożenia na 
piśmie wizji rozwoju Powiatu. 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że być może nie było też woli przekazania tych 
dokumentów. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że z Panią Lenkiewicz jak najbardziej się 
spotkała, nie wie skąd Pan radny ma inną informację. Pani Starosta podkreśliła, że niestety ale 
nie było dokumentów. Oczywiście nie było tak, że pokoje i sprawy, które prowadzili 
odchodzący pracownicy nie zostały przejęte, więc jeśli Pan radny twierdzi, że są szafy pełne 
dokumentów, to niech wskaże gdzie one są. 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że wszystkim nam, jako radnym powiatowym 
powinno zależeć na tym by te dokumentacje powstawały, trwały i żeby to się szybko działo. 
Jeśli wiec takie dokumenty są, a ich odnalezienie przyspieszyłoby pewne sprawy, to bardzo 
prosi o wskazanie, gdzie one są. 

Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że nie otrzymał jak dotąd odpowiedzi na swoje 
pytanie odnośnie drogi Biesówko-Kikity. Pan radny dodał, że chciałby jeszcze wrócić do 
kwestii programu remontów dróg powiatowych. Dlaczego Pan dyrektor na samym początku 
pracy nad tym programem pominął radnych, naprawdę wysłanie e-mailem dokumentu nic nie 
kosztuje. Czy trzeba było aż interwencji na sesji, żeby ten program dostać? Pan radny 
poprosił, by Zarząd i Pan Dyrektor wyciągnęli wnioski z tej sytuacji i na przyszłość włączali 
radnych do spraw na każdym etapie prac. 

Pani Alicja Wąsik przypomniała, że Pani Starosta informowała, iż na to pytanie 
odpowie Pan Dyrektor Bal. Niestety cały czas są kolejne pytania i Pan Dyrektor nie jest 
dopuszczany do głosu. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że chciałby odnieść się do całej tej dyskusji nad 
sprawozdaniem Pani Starosty oraz kwestiami zgłaszanych interpelacji. Pan Piwcewicz 
powiedział, że interpelacji Panów Wolaka i Abako dotyczą właściwie jednej gminy i jednego 
obwodu drogowego. Czy to naprawdę są sprawy ważne dla całego Powiatu? Pan radny 
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powiedział, że zgłaszane były oczekiwania, że radni powinny być zapraszani na wyjazdowe 
posiedzenia Zarządu i spotkania z wójtami i burmistrzami. Może czasem powinni, ale często 
są to dwustronne rozmowy dotyczące spraw gminnych czy powiatowych. Pan radny 
podkreślił, że skoro to wcześniej było tak częstą praktyką, jak to mówią Państwo radni, to 
dlaczego on, jako radny trzech kadencji nie był nigdy zaproszony na spotkanie Zarządu z 
Wójtem Gminy Stawiguda. Zwracając się do radnego Pampuch, Pan Piwcewicz powiedział, 
żeby patrzeć na pewne sprawy obiektywnie i „nie szukać dziury w całym”. Pan radny 
powiedział, że był list radnych Klubu Radnych Nasz Powiat odnośnie podwyżek, wobec tego 
chciałby zapytać, skoro w budżetach w poprzedniej kadencji i jeszcze wcześniejszych były 
zapisane środki na podwyżki, a jak się dowiaduje od 7 lat administracja powiatu nie dostała 
podwyżek, to co się działo z tymi pieniędzmi? Pan radny powiedział, że wie co się działo, 
zatrudniało się nowych ludzi, pełnomocników, doradców i finansowało się ich pobory. 
Odnosząc się do kwestii przedstawienia wizji rozwoju Powiatu, Pan radny zapytał, czy w 
kadencji 2010-2014 Pan Starosta Pampuch przedstawił jakiś program rozwoju Powiatu? Czy 
wcześniej taki program był przedstawiany? Pan radny powiedział, że sytuacja jest 
dynamiczna, wchodzimy w nową perspektywę unijną 2015-2020, dlatego jest zwolennikiem 
powołania pełnomocnika, który będzie zajmował się tylko sprawami funduszy strukturalnych. 
To nie może odbywać się w ten sposób, że gdzieś jest człowiek w oświacie a inny w 
zarządzie dróg. Musi być osoba, która będzie na bieżąco śledzić możliwości pozyskiwania 
środków zarówno z RPO jak i z Programu Infrastruktura i Środowisko na szczeblu 
centralnym. Pan radny powiedział, że w dzisiejszym numerze Pulsu Biznesu przeczytał, że 
będą środki na drogi powiatowe w wysokości ponad 5 miliardów złotych. Pan radny 
powiedział, że jeśli w poprzedniej kadencji było tak świetnie a teraz wszystko jest źle, to 
chciałby zapytać o kwestię realizowanej wspólnie z miastem inwestycji polegającej na 
modernizacji drogi od ronda w Bartągu do drogi nr 51. Było to finansowane z Osi Transport 
Publiczny, trzeba więc było zrealizować przystanek, chodnik i oświetlenie. Niestety nie 
zostało to zrealizowane w tym standardzie i dotacja, która mogła wpłynąć w wysokości około 
miliona złotych nie wpłynie. Dlaczego więc tak została zrealizowana ta inwestycja. 
Oczywiście miasto miało w tym swój interes, żeby jak najszybciej to zrobić z uwagi na 
blokadę komunikacyjną w Olsztynie. Można oczywiście wytykać mankamenty, ale trzeba 
pamiętać, że nowy Zarząd i nowa Rada funkcjonują dopiero od 7 miesięcy. My dopiero w te 
sprawy wchodzimy. Pan radny powiedział, że są komisje merytoryczne, do spraw 
gospodarczych czy finansowych, tam radni mogą zgłaszać swoje propozycje również 
dotyczące rozwoju Powiatu. Odnosząc się do kwestii Łęguckiego Młyna Pan radny 
powiedział, że Ośrodek ten został przejęty przez Powiat jeszcze w 2005 lub 2006 roku. Był 
pomysł, że będą tam warsztaty dla uczniów ze szkoły hotelarskiej w Olsztynku, włożono tam 
kupę kasy, na remont i modernizację. Potem powstała spółka, zarząd, rada nadzorcza, 
wszystko to opłacane przez budżet. I teraz po latach dalej się zastanawiamy, co z tym fantem 
zrobić. Jaka był wizja w poprzedniej kadencji, co z Łęguckim Młynem, przecież już wtedy 
mówiło się o sprzedaży. Dlatego poprosiłby o trochę uczciwości i zrozumienia, bo jest nowy 
Zarząd, nowy Starosta, Sekretarz. To są ludzie, którzy już byli związani z samorządem, ale 
pewnych spraw dopiero się uczą. Trzeba im dać trochę czasu, a nie od samego początku 
próbować obalić tę koalicję. 

Pan Mirosław Pampuch powiedział, że chciałby się odnieść do wystąpienia Pana 
radnego Piwcewicza, ponieważ padło w nim wiele rzeczy, które są po prostu nieprawdą. Po 
pierwsze nieprawdą jest, że w poprzednich latach były planowane w budżecie podwyżki dla 
pracowników, które później nie zostały uruchomione. Pan radny powiedział, że od 2008 roku 
wszelkie podwyżki zarówno w administracji rządowej jak i samorządowej były zamrożone, i 
tak samo było w budżecie Powiatu Olsztyńskiego. Pan radny powiedział również, że nigdy w 
Powiecie nie zatrudniał większej ilości asystentów i doradców, niż mówiłaby to ustawa. Na 
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pięć osób dopuszczanych w ustawie najwięcej były zatrudnione 3 osoby, czyli dwóch 
asystentów i jeden doradca. Potem były to dwie osoby, czyli jeden asystent i jeden doradca. 
Wszystkie te osoby były merytorycznie przygotowane do realizacji zadań, do których zostały 
zatrudnione. Odnoszą się do kwestii realizacji inwestycji w Bartągu, Pan Mirosław Pampuch 
powiedział, że ta droga została wykonana w takim standardzie, w jakim została zaplanowana i 
zaprojektowana. Nie zrobiono nic na skróty. Miasto i Powiat sfinansowały realizację tego 
zadania po milionie złotych i oczywiście można by odzyskać 85% ale pod warunkiem, że ta 
droga byłaby w priorytecie transportowym a nie w transporcie zbiorowym. To właśnie 
zaniechania związane z ZIT-ami spowodowały, że w tej chwili trzeba robić tam dodatkowo 
infrastrukturę, by móc się ewentualnie ubiegać o refinansowanie. Nie jest to więc wina 
poprzednich władz. Odnosząc się do kwestii Łęguckiego Młyna, Pan radny powiedział, że 
chciałby zwrócić uwagę Pana radnego Piwcewicza, że w 2008 roku mieliśmy coś takiego jak 
kryzys światowy, ceny nieruchomości spadały „na łeb, na szyję”. Mieli śmy sprzedać wtedy 
Łęguckim Młyn, 8 ha gruntu i kilka nieruchomości za 2 mln złotych, bo tyle nam wtedy 
proponowano. Dlatego zagospodarowaliśmy tę nieruchomość, by ona nie traciła na wartości, 
bo wiadomo, że nieruchomość niewykorzystana raptownie deprecjonuje się. Pan radny 
powiedział, że stąd wynikały decyzje związane z powołaniem spółki. Chodziło o 
zabezpieczenie majątku Powiatu Olsztyńskiego, po to by móc go ewentualnie sprzedać w 
czasach, kiedy ta skuteczna sprzedaż będzie możliwa. Pan radny dodał, że kadencja Rady 
trwa 4 lata, mamy siódmy miesiąc. On na początku funkcjonowania nowego Zarządu nie 
zwracał się o przedstawienie propozycji rozwoju Powiatu, ale zwraca się o to teraz. To jest 
już najwyższy, ostateczny czas. Pan radny powiedział, że nie wymaga rzeczy 
nadzwyczajnych, ale skoro koalicja nie chce współpracować z nami, to dlaczego my mamy 
nie wskazywać rzeczy, które w naszej ocenie nie są wykonywane należycie. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że ma takie szczęcie, że zawsze jest w opozycji. W 
poprzedniej kadencji i w tej. Radnych z gminy Dobre Miasto jest trzech, w tamtej kadencji 
każdy był z innej opcji, ale wszyscy grali do jednej bramki. Teraz niestety nikt o nic nawet się 
nie pyta, ale on jest otwarty i nawet jak ktoś o 12 w nocy do niego zastuka, to udzieli pomocy. 
Pan radny powiedział, że Dobre Miasto nie jest „pępkiem świata”, ale jeśli ludzie zaczepiają 
go na ulicy, bo nie mają drogi czy chodnika, to on od tego jest, by te rzeczy Zarządowi 
przekazywać. I dlatego będzie pisał te interpelacje, mimo że odpowiedzi dostaje bez sensu. 
Pan radny dodał, że nie obchodzi go, kogo zwalnia i zatrudnia Pani Starosta. Ale jeśli z tytułu 
zwolnienia iluś tam pracowników, mamy 100.000 zł oszczędności, to chciałby wiedzieć co za 
te oszczędności będzie zrobione. Pan radny powiedział, że w poprzedniej kadencji nie pisał 
interpelacji, ale wiele spraw dawało się załatwić np. na telefon. Pan Burmistrz wytykał go z 
tego powodu palcami. Teraz będzie pisał interpelacje, bo od tego jest, 700 osób dało mu do 
tego mandat. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu Pana Artura Bala i odniesienie się do 
kwestii drogi Kikity-Biesówko.  

Pan Artur Bal  powiedział, że zacznie może od odpowiedzi na pytanie odnośnie 
usuwania karp. Karpy w sobotę usuwała firma zewnętrzna. Nie robili tego pracownicy 
Powiatowej Służby Drogowej. Prace te wykonywane były dlatego, że w roku ubiegłym nie 
zostały wyegzekwowane warunki umowy podpisanej z tą firmą, które nakładały na 
wykonawców kupujących drewno na pniu aby po ścięciu drzewa usunąć karpy. Zgodnie z 
zawartymi tam wytycznymi karpy miały być ścięte poniżej krawędzi drogi. Z roku 2014 
pozostało do wycięcia prawie 650 karp. PSD zwróciła się do wszystkich wykonawców, by 
dotrzymali warunków umowy. Wszyscy to zrobili, poza jedną firmą, która dokonała co 
prawda korekty swojej pracy, ale kierownik obwodu nie odebrał tych prac w całości, dlatego 
jedna z firm, wciąż usuwa te karpy z drogi. Dodatkowo kierownicy obwodów dostali 
polecenie przeglądu karp przy drogach i okazało się karp nieusuniętych z lat poprzednich jest 
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ponad tysiąc. Dlatego wnioskował do Zarządu o zakup karczownika, ten karczownik jest już 
zakupiony i kierownicy sukcesywnie usuwają te karpy. Jeśli chodzi o odcinek drogi Kikity-
Biesówko, to jego stan wynika m.in. z tego, że części obwodu barczewskiego nie ma do 
końca wykonanych remontów cząstkowych. Te ubytki nie zostały wszędzie usunięte. Pan 
Dyrektor przypomniał, że na początku roku PSD wnioskowało o zakup 3 skrapiarek. Pierwsza 
z nich już jest i pracuje na obwodzie w Barczewie. Oczywiście praca tej skrapiarki 
uzależniona jest od pogody, bo technologia polega na uzupełnianiu ubytków emulsją na bazie 
wody i grysami. Pan dyrektor powiedział, że planując wykonanie remontów cząstkowych 
korzystał z danych z lat poprzednich. Zwykle Powiatowa Służba Drogowa wykonwała około 
30.000 m2 ubytków pozimowych. Dzisiaj widać, że jest to wartość niedoszacowana, bo mamy 
w tej chwili wykonane ponad 15.000 m2 ubytków, a nie jest sto niestety nawet połowa tego, 
co powinno być zrobione. Niewątpliwie wpływ na tę sytuację miała ostatnia zima, która może 
być określana jako łagodna, natomiast częste przechodzenie temperatury przez zero 
powodowało, że drogi uległy poważnej degradacji. Powiatowa Służba Drogowa zwiększyła w 
tym roku liczbę wykonanych ścinek poboczy, ponieważ spływająca z poboczy na drogę woda 
wypłukuje materiał, powoduje spękania i prowadzi do niesamowitej degradacji dróg. Nasze 
drogi posiadają liczne siatki spękań, które tak naprawdę nigdy nie były usuwane. Teraz, 
posiadając skrapiarki będziemy się starać to sukcesywnie robić. Pan Dyrektor powiedział, że 
ilość prac, jaką musimy wykonać powoduje, że w niektórych miejscach jeszcze nas nie było, 
ale tam gdzie już byliśmy jesteśmy oceniani pozytywnie. Pan dyrektor dodał, że remonty 
własnym sprzętem zaczęliśmy od Gminy Barczewo. Kolejne krapiarki będziemy kierować 
również do obwodu barczewskiego, ponieważ tam stan dróg jest najgorszy. W obwodach w 
Dobrym Mieście i Olsztynku wygląda to zdecydowanie lepiej. 

Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że chciałby, aby Pan dyrektor przynajmniej w 
przybliżeniu określił, kiedy droga Kikity-Biesówko zostanie wyremontowana. 

Pan Artur Bal  powiedział, że od kilku lat Powiatowa Służba Drogowa nie 
wykonywała samodzielnie remontów cząstkowych. W związku z tym trzeba mieć 
świadomość tego, że pracownicy, którzy otrzymują nowy sprzęt, muszą powoli wracać do 
pewnych nawyków. Pan dyrektor powiedział, że w momencie, kiedy przyjechała pierwsza 
skrapiarka i rozpoczęli pracę, widać było, że jest to coś do czego wracają, mają świadomość 
tego co robią, natomiast muszą nabrać wprawy. Pan Dyrektor powiedział, że nie może teraz 
obiecać, że to będzie za miesiąc, bo może się okazać, że za miesiąc Pan radny zwróci mu 
uwagę, dlaczego droga jeszcze nie została wykonana. Pan Dyrektor powiedział, że jeśli w 
ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch przyjadą następne dwie skrapiarki i te prace będą 
mogły być w większym zakresie wykonywane, to będzie w stanie określić jakiś przybliżony 
termin realizacji poszczególnych odcinków dróg. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła, aby w momencie, kiedy orientacyjny termin zostanie 
ustalony, Pan Dyrektor powiadomił radnych Dąbrowskiego i Goździckiego. 

 
Pkt 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu w 
roku 2014. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Teresę Parys, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, o przedstawienie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
Powiatu w 2014 roku. 

Pani Teresa Parys przedstawiła sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
Powiatu Olsztyńskiego w 2014 roku. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała za wystąpienie i przedstawienie sprawozdania. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o wystąpienie Pana Mirosława Karczewskiego 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie. 
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Pan Mirosław Karczewski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa 
weterynaryjnego Powiatu Olsztyńskiego w 2014 roku oraz bieżących zagrożeń w tym 
zakresie występujących na terenie Powiatu. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała za wystąpienie i przedstawienie sprawozdania. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o zadawanie pytań Panu doktorowi. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że jednym z tematów, jakie poruszył Pan 
karczewski było zagrożeniem zgnilcem europejskim wśród pasiek pszczelich. Pan radny 
powiedziała, że posiada małą pasiekę nierejestrowaną, która traktuje jako hobby i w związku 
z tym chciałby zapytać, czy na terenie gminy Stawiguda stwierdzono ogniska choroby. 
 Pan Mirosław Karczewski powiedział, że ogniska stwierdzono na terenie gmin 
Jonkowo, Dobre Miasto i Stawiguda. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że ma też pytanie odnośnie chorób krów, czyli 
białaczki, brucelozy i gruźlicy. Czy spożywanie mleka wiąże się z jakimś zagrożeniem dla 
ludzi? 

Pan Mirosław Karczewski wyjaśnił, że spożywanie mleka pasteryzowanego nie 
niesie zagrożenia.  

Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Mirosławowi Karczewskiemu za wystąpienie. 
  

Pkt 5. Informacja na temat bieżącej działalności szpitali funkcjonuj ących na terenie 
Powiatu Olsztyńskiego oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych.  
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Wiesława Makowskiego, p.o. Dyrektora Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, o przedstawienie informacji na temat 
bieżącej działalności placówki. 

Pan Wiesław Makowski przedstawił informacje na temat bieżącej działalności 
Szpitala w Dobrym Mieście oraz najbliższych planów i zamierzeń. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Wiesławowi Makowskiemu za wystąpienie i, 
wobec braku pytań ze strony radnych, zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. 

Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy Szpital w Dobrym Mieście ma nadwykonania, a 
jeśli tak, to czy NFZ to potem zwraca? 

Pan Wiesław Makowski powiedział, że mamy tu do czynienia z pewnym 
paradoksem, bo z jednej strony przepisy mówią, że każdy pacjent wymagający opieki musi 
być przyjęty, z drugiej strony gdybyśmy mieli przyjmować pacjentów tylko w ramach 
kontraktu, to na 30 łóżkowym oddziale musielibyśmy funkcjonować maksymalnie w 
obłożeniu 24 łóżek. Mamy pełne obłożenie, więc i z konieczności nadlimity. Pan Makowski 
poinformował, że wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Oddziału NFZ o sfinansowanie tych 
nadlimitów, otrzymał jednak suchą odpowiedź, że środków na to nie ma.  

Pan Marian Piwcewicz przypomniał, że na początku istnienia powiatów była mowa o 
standaryzacji szpitali i miedzy innymi pojawiał się wymóg co do szerokości korytarzy, które 
w szpitalach powiatowych powinny mieć od 180 do 220 cm. W Dobrym Mieście tych norm 
nie spełnialiśmy. Pan radny zapytał, czy jeśli nie spełniamy tak podstawowych norm, to czy 
mówienie o jakiś inwestycjach w szpitalu jest uzasadnione. 

Pan Wiesław Makowski wyjaśnił, że mówiąc o inwestycjach w szpitalu miał na 
myśli budynek niezależny. Natomiast jeśli chodzi o budynek główny szpitala, to mięliśmy w 
roku ubiegłym bardzo szczegółową kontrolę i nie było zarzutów dotyczącym szerokości 
korytarzy. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Makowskiemu za wystąpienie, następnie 
poprosił o zabranie głosu Pana Marka Pietrasa, p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana 
Mikulicza w Biskupcu. 
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Pani Marek Pietras przedstawił informacje na temat bieżącej działalności placówki 
oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Markowi Pietrasowi za wystąpienie, zapytała 
czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że Szpital w Biskupcu znajduje się w takim 
„trójkącie szpitalnym” pomiędzy Szczytnem a Mrągowem. Jak ta konkurencja wygląda z 
perspektywy Pana szpitala?  

Pan Marek Pietras powiedział, że Szpital w Biskupcu zdecydowanie tę konkurencję 
wygrywa. 

Pani Krystyna Szter zapytała, czy Oddział Ortopedyczny Szpitala jest już po 
remoncie. 

Pan Marek Pietras odpowiedział, że odział jest już po remoncie. 
Pani Elżbieta Samorajczyk powiedziała, że działania Pana Dyrektora Pietrasa, które 

obserwowała jako samorządowiec z pozycji Miasta Biskupiec a teraz pozycji Powiatu 
Olsztyńskiego, to po prostu są wielkie osiągnięcia. Ktoś kiedyś powiedział, że nie wchodzi się 
dwa razy do tej samej rzeki, ona natomiast od wielu lat powtarza, że dzięki temu, iż Marek 
Pietras zgodził się ponownie objąć obowiązki dyrektora, ten szpital wygląda tak jak wygląda. 
Teraz trzymamy kciuki, by udało się zrealizować potężne zadanie, jakim jest modernizacja 
bloku operacyjnego. Pani radna pogratulowała Panu Dyrektorowi sukcesów i podziękowała 
za niezwykłą determinację, jaką wykazuje się pełniąc swoją funkcję.  

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że zapewne Szpital w Biskupcu odnosi 
wielkie sukcesy, ale ona ma bardzo przykre doświadczenia jeśli chodzi o wizytę w tamtejszej 
poradni ortopedycznej. Była tam dwa razy, ostatnio w listopadzie ubiegłego roku z urazem 
stopy. Na stronie internetowej była informacja, że poradnia przyjmuje do godziny 19, 
natomiast na miejscu zastała pielęgniarkę, która zapytała, dlaczego przyjechała Pani tutaj a 
nie do Olsztyna. Lekarz w ogóle do niej nie zszedł i ostatecznie nie udzielono jej pomocy. 

Pan Marek Pietras przeprosił Panią radną za zaistniałą sytuację. 
Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Pietrasowi za wystąpienie, następnie poprosiła 

o zabranie głosu Panią Edytę Skolmowską, Dyrektor Powiatowego Szpitala Pomocy 
Maltańskiej „pw. Błogosłowianego Gerarda”  Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich – 
„Pomoc Maltańska” w Warszawie Oddział w Olsztynie.   

Pani Edyta Skolmowska przedstawiła informacje na temat bieżącej działalności 
placówki oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Edycie Skolmowskiej za wystąpienie, zapytała 
czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. 

Pani Krystyna Szter pogratulowała Pani Dyrektor determinacji w zarządzaniu 
szpitalem, bo widać jak pani Dyrektor wraz ze swoimi pracownikami angażuje się w pracę. 
Pani radna podziękowała za współpracę z Galerią Sztuki Synagoga w Barczewie oraz 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku.  

Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Skolmowskiej za wystąpienie. 
 
Pkt 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego. 

 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Arkadiusza Patureja, Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, o przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej 
na rok 2014 dla Powiatu Olsztyńskiego. 

Pan Arkadiusz Paturej przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2014 
dla Powiatu Olsztyńskiego 

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Spraw 
Społecznych. 
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Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja nie wnosi uwag do oceny zasobów 
pomocy społecznej na rok 2014 dla Powiatu Olsztyńskiego. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Dyrektorowi za wystąpienie, następnie 
zarządziła 10-minutową przerwę. 

 
Pkt 7. Realizacja budżetu Powiatu 
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu za 2014 rok. 
 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że budżet roku 2014 realizowany był w większości 
przez poprzedni Zarząd, dlatego prosi o zabranie głosu osobę łączącą obydwa Zarządy, czyli 
Panią Skarbnik.  

Pani Lucyna Kozikowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
2014. Pani Skarbnik powiedziała, że ubiegłoroczny budżet po stronie dochodowej został 
zrealizowany w 99,6 % co daje kwotę 127.011.000 zł, przy czym dochody bieżące zostały 
zrealizowane ponad ustalony plan, czyli w 100,5%. Dochody majątkowe zrealizowano w 
95,5%. Osiągnięte dochody w pełni sfinansowały wydatki budżetu, które zostały 
zrealizowane w 95,1 %. Ubiegłoroczny budżet zamknięty został nadwyżką budżetową w 
wysokości ponad 5 mln zł. Nadwyżka pojawiła się w związku z brakiem pełnej realizacji 
wydatków, z których największym była inwestycja budowy hali sportowej w Biskupcu 
przełożona na rok bieżący. Do powstania nadwyżki przyczyniły się również znaczne 
oszczędności związane m.in. z zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem obiektów oraz 
zakupem energii elektrycznej. Mniej kosztowała również budżet obsługa długu, na której 
zaoszczędzono około 360.000 zł. Oprócz oszczędności do powstania nadwyżki przyczyniły 
się również wyższe niż zakładano dochody własne, m.in. nasze jednostki budżetowe 
wypracowały dochody na kwotę o 600.000 zł wyższą niż plan. Rok 2014 zaczęliśmy z 
budżetem w wysokości 117 mln zł, w ciągu roku wzrósł do 127 mln zł. Było to możliwe 
dzięki sprzedaży ośrodka wypoczynkowego Kormoran w Nowej kaletce oraz 
odszkodowaniom, jakie otrzymaliśmy za zajęcie nieruchomości Powiatu pod budowę 
obwodnicy Olsztyna. Środki te przeznaczyliśmy na zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o 
blisko 2 mln zł oraz zwiększenie zakresu zadań inwestycyjnych. W trakcie roku zrealizowano 
20 zadań drogowych na kwotę ponad 13,5 mln zł. Zadania inwestycyjne prowadzone były w 
każdej z gmin Powiatu Olsztyńskiego, przy współpracy i współfinansowaniu gmin oraz 
budżetu Państwa. Inne inwestycje dotyczyły m.in. projektu „e-mapa...”, realizacji w 
obszarach: bezpieczeństwo, oświata, ochrona zdrowia, opieka społeczna i ochrona 
środowiska. W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią pomoc społeczna 
oraz oświata i wychowanie. Pani skarbnik podkreśliła, że realność zaplanowanych dochodów 
nie budziła problemów z ich realizacją oraz utrzymaniem płynności finansowej przez Powiat 
wciągu całego roku budżetowego. Dług Powiatu został zmniejszony o kwotę ponad 3,3 mln 
zł. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych a wszelkie płatności realizowano na 
bieżąco. Dwie reguły fiskalne, na podstawie których jesteśmy oceniani przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową oraz banki udzielające kredytów przedstawiają się następująco: nadwyżka 
operacyjna wyniosło 11 mln zł, wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych wypracowany na rok 2014 wyniósł 13,98% zrealizowanych dochodów, co 
skutkuje bezpieczeństwem w odniesieniu do spłaty długu na najbliższe trzy lata. Kondycja 
naszych szpitali powiatowych nie budzi zastrzeżeń. Obie placówki posiadają zdolność 
finansową do obsługi swoich zobowiązań.  

Pani Alicja Wąsik, wobec braku głosów w dyskusji, przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2014 rok i zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia 
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uchwały. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 23 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosu nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VI/57/2015 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2014 rok. 

Załącznik nr 5 
 

b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie. 
 
Pani Alicja Wąsik poinformowała, że Rada przystępuje do procedury udzielenia 

Zarządowi Powiatu w Olsztynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Pani 
Przewodnicząca przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-164/15 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olsztynie sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za rok 2014 (uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu). 

Następnie Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela Komisji 
Rewizyjnej. 

Pan Tadeusz Plawgo, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił opinię 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2014 r. wraz z 
wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2014 r. (opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu).  

Pani Alicja Wąsik przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-263/15 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2015 roku w 
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok (uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu).  

Następnie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję i poprosiła radnych o zabieranie 
głosu. 

Wobec braku zgłoszeń Pani Alicja Wąsik poinformowała, że w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w 
Olsztynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok i zarządziła 
głosowanie w sprawie jej przyjęcia w odczytanym brzmieniu. 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 VI/58/2015 w sprawie absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok. 

Załącznik nr 9 
 
Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że co prawda Zarząd w obecnym składzie 

realizował budżet roku 2014 zaledwie przez miesiąc, niemniej jednak chciałaby bardzo 
podziękować za udzielenie tego absolutorium.  
 
c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2015. 
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Pani Alicja Wąsik poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok (druk nr 28). 
Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że proponowane zmiany mają na celu przede 

wszystkim urealnienie budżetu po stronie dochodowej. Kwota, którą wprowadzamy to 
1.914.846 zł, którą proponujemy przeznaczyć na wydatki (914.846 zł) oraz na zmniejszenie 
deficytu budżetowego (1.000.000 zł). Zwiększone dochody wynikają z wyższego wykonania 
dochodów naszych jednostek budżetowych oraz dotacje otrzymanych przez Powiat 
Olsztyński. Po stronie wydatków proponujemy zabezpieczyć wykonanie m.in. zadań 
inwestycyjnych: odbudowa budynku biurowo-warsztatowego w obwodzie drogowym w 
Dobrym Mieście (300.000 zł) i dostosowanie budynku SOSW w Kruzach do wymogów 
przeciwpożarowych (129.000 zł) oraz szereg wydatków bieżących. Pani Skarbnik podkreśliła, 
że budżet przygotowuje się do aplikowania o znaczące środki finansowe, jeśli chodzi o nową 
perspektywę unijną. By otrzymać dofinansowanie każdy samorząd musi się wykazać 
wkładem własnym. Szacowne kwoty potrzebne na wkłady własne w latach 2015-2020 mogą 
stanowić kwotę około 32 mln zł. Dlatego proponujemy w tej chwili zmniejszenie deficytu, 
aby w przyszłości móc ubiegać się o kredyty na wkład własny. Stąd propozycja zmniejszenia 
deficytu, a tym samym potrzeb kredytowych i zobowiązań wobec banków. Pani Skarbnik 
powiedziała, że w ramach zaproponowanych zmian deficyt budżetu roku 2015 zostanie 
zmniejszony do kwoty 600.000 zł, potrzeby kredytowe wyniosą 1.750.975 zł, a  
przewidywany dług na koniec roku 2015 wyniesie 32 mln 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 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 
Olsztyńskiego na 2015 rok i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Pan Mirosław Pampuch zapytał, jak została wyliczona kwota 32 mln zł, która ma 
być potrzebna jako wkład własny w inwestycje. 

Pani Lucyna Kozikowska wyjaśniła, kwota ta została oszacowana przez nią w 
ramach prac wykonanych przez Zarząd i rozmów dotyczących planowanych zadań 
inwestycyjnych. Są to pieniądze, które mają zabezpieczyć koszty zadań realizowanych w 
ramach ZIT-ów (bezpieczny MOF oraz mobilny MOF), budowa szkoły muzycznej, budowa 
hali sportowej w Olsztynku. Rozmowy toczyły się również w odniesieniu do tzw. „drugiej e-
mapy” gdzie Zarząd dalej chce kontynuować kwestię cyfryzacji zasobu. Kwota 32 mln jest 
oczywiście szacunkowa i może się zmienić w zależności od warunków dofinansowania. W 
szacunkach przyjmowano 15% wkładu własny, natomiast jak to się będzie kształtowało w 
rzeczywistości zależy m.in. od tego na ile gminy włączą się w partycypację, bo rozmowy w 
tej sprawie są prowadzone.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok 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 2015 rok, 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. 
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Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VI/59/2015 zmieniającą uchwałę 
w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok. 

Załącznik nr 10 
 

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

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2015-2018. 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że zaakceptowane przez radnych zmiany w 
budżecie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej.  

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej o przedstawienie 
sprawozdania o projekcie uchwały.  
 Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jego przyjęcie bez poprawek.  
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wasik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 22 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” nie było, 4 
radnych wstrzymał 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 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 
głosów „przeciw” nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Pan Przewodniczący 
stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VI/60/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 
lata 2015-2018. 

Załącznik nr 11 
 

Pkt 9. Powierzenie zadań i udzielenie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 
1372N dr. kraj. nr 51 (Dorotowo) – Ruś – Bartąg – Olsztyn – Jaroty na odcinku Dorotowo 
(wiadukt) – Dorotowo (skrzyżowanie las) 950 m” (druk nr 30). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest kontynuacja działań ubiegłorocznych. 
Przekazujemy kwotę 250.000 zł, Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ma w swoim 
budżecie zabezpieczone środki na ten cel.  

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek.  
 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 21 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i 
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„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej 1372N dr. kraj. nr 51 (Dorotowo) – Ruś – Bartąg – Olsztyn – Jaroty na odcinku 
Dorotowo (wiadukt) – Dorotowo (skrzyżowanie las) 950 m, 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 VI/61/2015 w sprawie powierzenia 
Gminie Stawiguda realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1372N 
dr. kraj. nr 51 (Dorotowo) – Ruś – Bartąg – Olsztyn – Jaroty na odcinku Dorotowo 
(wiadukt) – Dorotowo (skrzyżowanie las) 950 m. 

Załącznik nr 12 
  
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 
dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Gietrzwałd w miejscowościach: Woryty, 
Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo –Dostępność – Rozwój” (druk nr 
31). 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że tak jak w przypadku poprzedniej uchwały 
jest to kontynuacja zadań ubiegłorocznych. Tym razem dotyczy to Gminy Gietrzwałd i 
przekazania kwoty 120.000 zł na wykonanie zadania drogowego. Na ten cel PSD ma również 
zabezpieczone środki finansowe w swoim budżecie. 

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek.  
 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 
sprawie powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 
dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Gietrzwałd w miejscowościach: Woryty, 
Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo –Dostępność – Rozwój”, 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 VI/62/2015 w sprawie powierzenia 
Gminie Gietrzwałd realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa dróg 
gminnych i powiatowych na terenie gminy Gietrzwałd w miejscowościach: Woryty, 
Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo –Dostępność – 
Rozwój”. 
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Załącznik nr 13 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego (druk nr 32). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że projekt uchwały dotyczy przekazania 
Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego kwoty 9.000 zł. Jest to również 
kontynuacja działań ubiegłorocznych, kiedy to w październiku ówczesny Zarząd Powiatu 
złożył deklarację uczestnictwa w tym projekcie. Sprawa dotyczy postaci Mikołaja Kopernika 
i szerokiego spektrum działań, dotyczących miejsc, w których żył i bywał. Zostaną wykonane 
specjalne tablice informacyjne, wymyślone gry terenowe, oznakowane przystanki autobusowe 
i restauracje znajdujące się na Szlaku Kopernikowskim.  

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 Samorządowi Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego, 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 VI/63/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

Załącznik nr 14 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę 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 33). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że wykaz imprez przewidzianych do 
współfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego, Rada Powiatu zatwierdzała na 
marcowej sesji. Natomiast Burmistrz Dobrego poinformował, że ze względu na brak 
dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego impreza pn. 
„Mi ędzynarodowy Letni Festiwal Teatralny” nie może być zrealizowana, dlatego zwrócił się 
również z wnioskiem o wsparcie finansowe zadania pn. „Święto Chleba” taką samą kwotą.   

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 
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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 
zmieniającej uchwałę  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 „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VI/64/2015 zmieniającą uchwałę 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 15 
 

Pkt 10. Gospodarowanie mieniem Powiatu. 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego (druk nr 34). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że pierwotna uchwała jest z 2010 roku i jej 
załącznik wymaga uaktualnienia. W wykazie był lokal położony  w Dobrym Mieście, który 
został wykreślony z katalogu, ponieważ od lat użytkuje go Dyrektor ZZOZ w Dobrym 
Mieście na cele biurowe. Druga zmiana, to dopisanie jednego lokalu mieszkalnego w 
Olsztynku, dotychczasowy lokator zwolnił lokal i jest on ponownie do wynajęcia. Ostatnia 
zmiana, to aktualizacja powierzchni lokali mieszkalnych w Olsztynku, ponieważ zostały one 
wyremontowane i przebudowane.    

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek.  
 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 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego, 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 VI/65/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących 
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własność Powiatu Olsztyńskiego. 
Załącznik nr 16 

 
Pkt 11. Funkcjonowanie szpitali powiatowych. 

 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Dobrym Mieście (druk nr 35). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest to również uchwała porządkowa. W 
niedawno uchwalonym statucie pojawił się zapis o Medycznym Laboratorium 
Diagnostycznym, natomiast nie była wyszczególniona jednostka organizacyjna pod nazwą 
Bank Krwi. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Olsztynie oraz 
opinią Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, wskazane jest 
by taki Bank Krwi został wyodrębniony z powyższego laboratorium. 

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 nadania Statutu Zespołowi 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 VI/66/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym 
Mieście. 

Załącznik nr 17 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Kierownika Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście (druk nr 36). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jeżeli chodzi o skład komisji, to tak jak w 
poprzednich uchwałach jest to skład Zarządu Powiatu. Natomiast przedstawicielem Rady 
Społecznej ZZOZ w Dobrym Mieście został Pan Jarosław Borowik. Powołanie Komisji Jest 
niezbędne do wszczęcia procedury wyłonienia dyrektora tejże placówki.   

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 
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został przyjęty jednogłośnie. 
 Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Kierownika 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 VI/67/2015 w sprawie powołania 
Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. 

Załącznik nr 18 
 

Pkt 12. Zmiany w Statucie Powiatu Olsztyńskiego. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olsztyńskiego (druk nr 37). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że uchwała porządkuje niektóre zapisy 
znajdujące się w naszym Statucie, zmiany są techniczo – porządkowe. Przede wszystkim 
dotyczą zmiany liczby radnych, tym samym zmieniają się te zapisy, gdzie są proporcje co do 
większości przy głosowaniach. Ponadto dotyczą zapisów odnośnie naszej strony internetowej, 
naszego adresu, czyli tego co już od dawna funkcjonuje. Wprowadza się możliwość 
przesyłania radnym obszernych materiałów drogą elektroniczną, do tej pory takiego zapisu 
nie było. Dostosowuje się zapisy, co do nie opiniowania projektów uchwal, do zapisów 
Kodeksu wyborczego. W kolejnym paragrafie dostosowujemy zapisy do ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. Pozostałe zmiany są czysto porządkowe. Pani Starosta, odnosząc się do 
dyskusji z początku sesji, powiedziała że komisja statutowa nie jest obowiązkowa, ale 
rozumie, że był to dobry zwyczaj. Niemniej jednak zaproponowane dzisiaj zmiany są jedynie 
porządkowe.   

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.  

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa zajęła stanowisko, by 
na obradach kolejnej sesji w sierpniu jednym z punktów porządku obrad było powołanie 
komisji statutowej. Jest również propozycja, bo do 15 sierpnia kluby radnych zgłaszały osoby 
do prac w komisji.  

Pan Tadeusz Plawgo zapytał o punkt 5 lit. m „w sprawie powołania i odwołania 
Sekretarza Komisji Rewizyjnej”, czy jest to spójne z pewnymi założeniami, w których nie 
będzie sekretarza komisji, ze względu na to, że „biuro rady” będzie ją obsługiwać? Czy to już 
nastąpiło?  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że komisja statutowa ma pracować nad 
zmianami merytorycznymi, m. in. jest to również kwestia, na którą Pan radny zwrócił uwagę. 
W ocenie Pani Starosty nie była to już zwykła techniczna zmiana, dostosowanie tego zapisu. 
Pani Starosta powiedziała, że być może kiedyś taki sekretarz funkcjonował. Natomiast teraz 
obsługą zajmuję się „biuro rady”, ale nie jest to czysto porządkowa zmiana. M. in. niektórzy 
radni zgłaszali wnioski odnośnie kart do głosowania, ale tzw. grubsze tematy będą 
przedmiotem prac powołanej w tym celu komisji statutowej.  

Pan Tadeusz Plawgo poprosił o ustalenie aktualnego stanu, czy w Statucie Sekretarz 
Komisji Rewizyjnej jeszcze jest, czy już go nie ma?  
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Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że Sekretarz cały czas jest, to nie zostało 
zmienione. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, ze procedujemy kwestie, które w intencjach Rady 
zmierzają do zlikwidowania funkcji Sekretarza w Komisji Rewizyjnej, a teraz wpisujemy 
tego Sekretarza do Statutu Powiatu Olsztyńskiego. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że nikt nie miał intencji by likwidować tę 
funkcję bez uzgodnienia z Komisją. Pani Starosta ma taką wiedzę, że „biuro rady” prowadzi 
obsługę. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że wydawało mu się, że gdy trwały prace nad 
projektem, sekretarza miało nie być. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że przytoczony przez Pana Plawgo przepis 
mówi o nie opiniowaniu pewnego rodzaju uchwał. My jako Rada nie musimy tego opiniować, 
tylko jest to po prostu zatwierdzone.  

Pan Tadeusz Plawgo zapytał, czy Sekretarz funkcjonuje, czy nie funkcjonuje? 
Pani Joanna Michalska powiedziała, że tutaj chodzi tylko o opinie.  
Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że Komisja Rewizyjna Sekretarza nie 

powołała i fizycznie go nie ma, a zapis pozostał? 
Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że ustalenia idą w tym kierunku, że Sekretarz nie 

będzie piastował tej funkcji, ponieważ obsługą Komisji zajmie się „biuro rady”. Tylko ten 
fakt proszę wyjaśnić pod względem prawnym. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że §26 poprzednio mówił, że Sekretarz 
Komisji sporządza protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji, a 
obecnie zapis brzmi „Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który 
podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji”. Z jednej strony Sekretarz nigdy 
takiego protokołu nie pisał, jak Pan radny zauważył. Natomiast to chyba nie jedyna czynność, 
którą wykonywał. To nie jest likwidacja funkcji, tylko pozbawienie wykonywania jednej z 
czynności. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że jeżeli aktualnie sekretarz Komisji sporządza z jej 
posiedzenia protokół, a teraz będzie zapis mówiący po prostu, że sporządza się protokół z 
posiedzenia, to dlaczego w adnotacji do tych zmian jest napisane, że zapis nigdy nie 
realizowany, protokół sporządza pracownik „biura rady”. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że §26 znalazł się zapis, o tym że Sekretarz 
tej czynności nie będzie wykonywał. Natomiast nie został zmieniony §25 ust. 2, w którym jest 
napisane „Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji 
Rewizyjnej, w tym Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza Komisji”. Funkcja Sekretarza 
zostaje, został jedynie zwolniony z obowiązku pisania protokołów, ponieważ fizycznie nigdy 
nie miało to miejsca.  
 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 16 radnych, przeciw 
było 7 radnych, głosów „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
wniosek został przyjęty. 
 Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olsztyńskiego, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw było 7 radnych, głosów „wstrzymujących 
się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 

 
Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VI/68/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olsztyńskiego. 
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Załącznik nr 19 
 

Pkt 13. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej. 
 

Pan Tadeusz Plawgo, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił 
sprawozdania z realizacji Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015, dotyczące: 
− kontroli remontów dróg powiatowych wykonanych w latach 2013-2014 (sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu), 
− kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu w Olsztynie w roku 2014 oraz kontroli 

załatwiania skarg i wniosków w 2014 r. w Starostwie Powiatowym (sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 
Pkt 14. Rozpatrzenie skarg. 
 
 Pani Alicja Wąsik stwierdziła, że wpłynęła do Rady Powiatu w Olsztynie skarga 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” na 
działalność Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle 
Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. Wszyscy radni 
otrzymali tekst skargi. Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy ma odczytać treść skargi 
(radni stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby). Pani Przewodnicząca poprosiła 
przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji o przedstawienie 
opinii Komisji na temat skargi. 

Pan Henryk Goździcki, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Promocji, powiedział, że w dniu 12 marca 2015 roku do Rady Powiatu w 
Olsztynie wpłynęła skarga Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników 
Oświaty w Olsztynie na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych 
dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce.  

 Skarżący zarzucili Dyrektorowi placówki: 
- łamanie przepisów prawa oświatowego, co wyrażać się miało m.in.: likwidacją 

nauczania przyłóżkowego, likwidacją oddziału „0”, dodatkowej klasy gimnazjum, łączeniem 
klasy I i II szkoły podstawowej, ograniczeniem liczby godzin nauczania jęz. niemieckiego, 
geografii, historii, religii, likwidacją grup wychowawczych, 

- łamanie Statutu Zespołu Szkół, m.in. poprzez: likwidację stanowiska kierownika 
wychowania, złą organizację pracy zespołu pozalekcyjnego, nierówne traktowanie 
nauczycieli wychowawców w stosunku do nauczycieli dydaktyków, likwidację oddziału 
przedszkolnego i klas szkoły podstawowej, nieobejmowanie pacjentów szpitala nauką i 
specjalnymi działaniami opiekuńczo – wychowawczymi, 

- łamanie praw pracowniczych poprzez nieprzestrzeganie przepisów Karty 
Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy, 

- złą organizację pracy w Zespole. 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie skierowała skargę do rozpatrzenia przez 

Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji oraz do Wydziału Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej z prośbą o udzielenie stosownych wyjaśnień. W dniu 2 czerwca 2015 r. 
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Wydziału Oświaty oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
dotyczącymi złożonej skargi. Następnie w dniu 23 czerwca 2015 r. Komisja Edukacji 
spotkała się ze wszystkimi stronami konfliktu w siedzibie Zespołu Szkół w Ameryce. Temat 
ten był również przedmiotem analiz Komisji na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. W 
oparciu o uzyskane w trakcie posiedzeń wyjaśnienia Komisja stwierdziła, że zarzuty dotyczą 
spraw, które są konsekwencją przeprowadzonych zmian organizacyjnych wywołanych 
spadkiem ilości dzieci w szkole przyszpitalnej. Wszelkie zmiany organizacyjne w szkole 
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przeprowadzone zostały zgodnie z przepisami prawa oświatowego i za wiedzą oraz  zgodą 
organu prowadzącego. Jeśli chodzi o zarzuty dotyczące łamania praw pracowniczych, to 
organem właściwym do ich zbadania jest Państwowa Inspekcja Pracy. Z informacji 
uzyskanych przez Komisję wynika, że w ostatnich dwóch latach PIP kilkukrotnie 
przeprowadzała kontrole w Zespole Szkół w Ameryce. Po żadnej z kontroli do organu 
prowadzącego nie wpłynęły pisma z informacją o stwierdzonym rażącym naruszaniu praw 
pracowniczych. Wobec powyższego Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Promocji uznała, że zarzuty podnoszone przez Międzyzakładową Organizację Związkową 
Pracowników Oświaty w Olsztynie nie znajdują odzwierciedlenia w faktach i zaproponowała 
uznanie skargi za bezzasadną. Jednocześnie Komisja, widząc wieloletni konflikt części 
nauczycieli z dyrekcją Zespołu Szkół złożyła wniosek do Zarządu Powiatu w Olsztynie o 
powołanie zespołu mediacyjnego, w którego skład wszedłby zawodowy mediator. Celem 
zespołu będzie wypracowanie porozumienia między stronami konfliktu.  
 Pani Alicja Wąsik zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? 
 Pani Krystyna Szter powiedziała, że miała wątpliwą przyjemność barć udział w 
spotkaniu. Dla Pani radnej jest to sytuacja żenująca, co zachodzi w środowisku, w naszej 
szkole powiatowej. Oprócz litery prawa jest coś takiego jak duch tego prawa. Dyrektor jest po 
to żeby łączyć strony. Pani radna uważa, że mediacje jakiekolwiek już nie rozwiążą tego 
problemu i skoro stać budżet szkoły na opłacanie spraw sądowych, to muszą się znaleźć 
pieniądze na opłacenie profesjonalnego mediatora. Konflikt toczy się już wiele lat, Pani Szter 
nie przewiduje dobrego zakończenia, ale bardzo chciałaby się mylić. To, że Pani Kurator 
pisze o stwierdzonych nieprawidłowościach podczas przeprowadzonego postępowania i 
wydano zalecenia, tak naprawdę związek zawodowy chce uczciwych rozmów i negocjacji, o 
co my również jako członkowie Komisji prosimy. W spotkaniu wzięła udział również 
dyrekcja Szpitala w Ameryce, którzy bardzo elegancko i kulturalnie starali się dać coś do 
zrozumienia. Niemniej jednak Pani radna z zaskoczeniem przeczytała list od pracowników 
szpitala, w którym napisali, że podzielają w szczególności wasze postulaty odnośnie dzieci. 
Szanowni Państwo wy jesteście tam dla tych dzieci i sytuacja konfliktowa uderza właśnie w 
te dzieci. Wszyscy jesteśmy osobami dorosłymi i wszyscy którzy mają wpływ na życie 
innych ludzi, a jest to szkoła szczególna, nie mogą być zacietrzewieni w tych sprawach. Pani 
Szter zwracając się do obecnej na Sali Pani Sawczuk, Dyrektor Zespołu Szkół w Ameryce, 
powiedziała, że suma wszystkich głów, tj. Rady Pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców 
niewątpliwie jest mocniejsza, silniejsza niż nawet najmądrzejszy dyrektor i należy brać też do 
serca, to co chce druga część Rady Pedagogicznej. Będziemy czekali na wyniki pracy 
mediatora.  

Następnie Pani Alicja Wąsik odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w 
sprawie przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu 
Szkół Podstawo – Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim 
Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” nie było i 2 radnych 
„wstrzymało się” od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VI/69/2015 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Podstawo – Gimnazjalnych dla 
Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w 
Ameryce. 

Załącznik nr 22 
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Pani Alicja Wasik powiedziała, że głównym powodem konfliktu jest z pewnością 
brak komunikacji w szkole. Wierzymy, że zawodowy mediator sprawi, że ludzie zaczną ze 
sobą rozmawiać i współpraca się pojawi. 

Następnie Pani Alicja Wąsik stwierdziła, że wpłynęła do Rady Powiatu w Olsztynie 
skarga Pani Ludmiły Dunowskiej na działalność Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. 
Wszyscy radni otrzymali tekst skargi. Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy ma 
odczytać treść skargi (radni stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby). Pani Przewodnicząca 
poprosiła przewodniczącego Komisji Gospodarki o przedstawienie opinii Komisji na temat 
skargi. 

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że w dniu 13 maja 2015 roku wpłynęła do 
Rady Powiatu w Olsztynie skarga Pani Ludmiły D. na działalność Powiatowej Służby 
Drogowej w Olsztynie. Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję 
Gospodarki. Komisja Gospodarki rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 
2015 r. i po zapoznaniu się z jej treścią, wyjaśnieniami Dyrektora Powiatowej Służby 
Drogowej w Olsztynie oraz przedłożonymi dokumentami uznała, że zarzuty dotyczące 
niewłaściwych działań Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie nie znajdują 
odzwierciedlenia w faktach i postanowiła uznać skargę za bezzasadną.  

Pani Alicja Wąsik zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie powyższej 
skargi? 

Wobec braku głosów Pani Alicja Wąsik odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. 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 większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VI/70/2015 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. 

Załącznik nr 23  
 

Pkt 15. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Pan Jarosław Wolak podziękował Zarządowi Powiatu za dofinansowanie „Dnia 

Woźnicy”. Pan Wolak powiedział, że ma pytania odnośnie odpowiedzi na jego interpelacje. 
Sprawa dotyczy drogi powiatowej Bzowiec – Rogiedle, na jakim to jest etapie i kiedy będzie 
realizowane? Kolejne pytanie dotyczy parkingu przy ZZOZ w Dobrym mieście, jak długo 
będą toczone rozmowy z Panem Burmistrzem i czy cokolwiek zostało ustalone? Pan radny 
zapytał również członków Zarządu Powiatu, czy są im znane interpelacje? Ostatnie pytanie 
dotyczy chodnika w Smolajnach. Z odpowiedzi Pana Dyrektora PSD wynika, ze nic nie da się 
zrobić. Pan Radny powiedział, że jeżeli ktoś przychodzi z kasą i chce to robić (Burmistrz 
Dobrego Miasta), to nie można go „spławiać” z kwitkiem, to nie jest fair. Trzeba z tego 
skorzystać, bo jest to jedyna możliwość zrobienia czegokolwiek, jeżeli będziemy to odkładać, 
bo są ważniejsze inwestycje, to miną kolejne lata. Pan radny nie wie skąd Pan Dyrektor PSD 
wziął wyliczenia, że koszt inwestycji, to 180.000 zł. Metr kwadratowy chodnika za 150 zł da 
się zrobić. Chodnik o szerokości 1,5 m, to jest na dzisiaj bezpieczeństwo dzieci, które tam 
chodzą.   

Pan Jan Żemajtys powiedział, że jeżeli chodzi o Smolajny, to były prowadzone 
rozmowy. Potrzebna jest dokumentacja, w formie wkładu Rady Sołeckiej. Póki nie ma 
dokumentacji, to nie ma o czym mówić, bo jest jedyna droga. Tam jest wiele działek i 
różnych właścicieli, więc to jest trochę skomplikowany problem. Jeżeli chodzi o sprawę 
parkingu przy ZZOZ w Dobrym Mieście, to została zrobiona wycena. Koszt inwestycji to ok. 
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60.000 zł i w tej chwili są prowadzone rozmowy żeby część wkładu pokryła Gmina Dobre 
Miasto. Najlepiej żeby to było połowa, czyli 30.000 zł. Treść interpelacji jest znana członkom 
Zarządu Powiatu. 

Pan Artur Bal  powiedział, że jeśli chodzi o współfinansowanie ułożenia płyt przez 
Gminę Dobre Miasto, to PSD zobowiązała się do dostarczenia płyt. Natomiast jeżeli chodzi o 
wkład Gminy w wykonawstwo, czyli ich ułożenie, to rozmowy wciąż trwają. W tym tygodniu 
Panu Dyrektorowi nie udało się spotkać z Burmistrzem Dobrego Miasta, być może uda się 
przyszłym, szczególnie, że PSD stara się o wydanie warunków zabudowy, jeżeli chodzi o 
odbudowę spalonego dachu w obwodzie drogowym w Dobrym Mieście, ponieważ na tym 
terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak więc około 
przyszłego tygodnia już jakaś informacja na ten temat powinna być.  

Pan Jarosław Wolak powiedział, że wszystko rozumie, ale w jakim sensie należy 
rozmawiać z Panem Burmistrzem o płytach, które leżą 5 lat. Ile może kosztować ich ułożenie 
15-20 tys zł? Takie pieniądze powinny znaleźć się w budżecie PSD. Po prostu za długo to 
trwa. Zaraz zaczną się żniwa i rolnicy zaczną się skarżyć. Jeżeli chodzi o chodnik w 
Smolajnach, to kto ma rozmawiać w sprawie tej dokumentacji? 

Pan Jan Żemajtys powiedział, że Pan radny Wolak był na spotkaniu i chodzi o to by 
rada sołecka włączyła się wykonanie tej dokumentacji, to nie jest duża kwota. 

Pan Jarosław Wolak zapytał, o jakich pieniądzach jest mowa? 
Pan Jan Żemajtys powiedział, że do 5 tys zł taki projekt na pewno byłby wykonany. 

Takie pieniądze w radzie sołeckiej powinny się znaleźć. Nie można robić tzw. „partyzantki”, 
tylko musi być projekt zrobiony, wtedy będzie można realizować zadanie.  

Pan Jarosław Wolak powiedział, że z odpowiedzi na interpelację nic nie wynikało. Z 
kim rozmawiać, tylko o standardach drogi było napisane.  

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że od 8 lat jest radnym i protestuje, bo na 
wszystkich sesjach obecnej kadencji o niczym innych nie rozmawiamy, tylko o Gminie Dobre 
Miasto. Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przed chwilą powiedział, że najgorszym 
obwodem drogowym, jeżeli chodzi o drogi, jest ten w Barczewie. Natomiast w Gminie Dobre 
Miasto nawierzchnie dróg są najlepsze. Skupmy się więc na pozostałych gminach, a nie tylko 
na Dobrym Mieście. Szczególnie, że w Powiecie Olsztyńskim jest 12 gmin.  

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że tu jest na przykład 12 tys zł, niektórzy 
mówią, że tylko 12 tys zł, ale pomnóżmy to przez 12 gmin i jaka nam kwota wyjdzie? A 
Gmina Barczewo nie ma jak dojechać do lekarza, ludzie do pracy, dzieci do szkoły. Jeśli Pan 
Wolak jest na każdej Komisji Gospodarki i podkreśla Pan ciągle, że gmina Barczewo jest 
gminą, w której drogi są w stanie katastrofalnym, to proszę tych środków trochę przekazać 
również na tę gminę. Nie można ciągle myśleć tylko o sobie. Pani Gałęziewska prosiła na 
ostatnim posiedzeniu, by pracować dla całej społeczności Powiatu, a nie tylko dla swojej 
gminy.  

Pan Jarosław Wolak powiedział, że rzeczywiście jest na każdej Komisji Gospodarki 
i mówi to, o czym Pani Gałęziewska powiedziała. Pan radny powiedział, że nie zabrania 
innym mówienia o drogach z ich gmin. Czy Państwo składaliście jakieś interpelacje w tej 
sprawie? Po to wyborcy nas uposażyli w mandaty, byśmy mogli pisać te interpelacje. Zarząd 
Powiatu podejmuje pewne decyzje związane z oszczędnościami. W związku z tym, być może 
należy przesunąć część tych oszczędności na Państwa drogi. Pan radny bardzo dużo jeździ po 
drogach powiatowych i je zna. W interpelacjach było zapytanie, dlaczego nie jest zrobiona 
droga Szynowo – Tęguty – Tuławki oraz Łęgajny – Barczewko i Barczewko – Barczewo. 
Tam nie załatano ani jednej dziury.  

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że od kiedy została radną zadaję sobie 
pytanie: dlaczego odziedziczyła taką spuściznę, jeżeli chodzi o drogi w gminie Barczewo. 
Czym sobie gmina Barczewo zasłużyła. Teraz, kiedy Pani radna przepracowała już parę 
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miesięcy zrozumiała, jak działa ta Rada. Zaczyna to rozumieć, bo jest jedno miasto, jest 
drugie, są interpelacje, zaczynają się naciski. Nie liczymy się z tym, co się dzieje w całym 
Powiecie, tylko patrzymy na własne podwórko. Chociaż dana droga nie jest w stanie 
katastrofalnym, a inna jest nieprzejezdna, to bijemy się, bo obiecaliśmy swoim wyborcom. 
Albo pracujemy sprawiedliwie dla całego Powiatu, albo pracujemy tylko na siebie, na swoje 
zasługi. Wobec powyższego Pani radna zaczęła rozumieć, dlaczego tak wygląda jej Gmina. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała za głos i powiedziała, że drogi są wrażliwym 
tematem każdego radnego. Na każdego radnego glosowało więcej niż 700 osób i jest to 
problem trudny, wrażliwy. Po to jesteśmy teraz, by ramach ZIT-ów ze sobą współpracować, a 
nie wytykać błędy. Skupmy się na tym, aby poprawić jakość naszych dróg, ale również 
współpracę.  

Pani Krystyna Szter powiedziała, że z wielką przyjemnością wysłuchała wypowiedzi 
Pani Starosty, że będzie kontynuowane wszystko to, co było dobre. Jeżeli chodzi o sprawę 
obecności Pani radnej na posiedzeniach Zarządu Powiatu, to Pani Szter nie miała 
świadomości, że komuś przeszkadza, za co przeprosiła. Pani radna jest społecznikiem i 
bywała na Zarządach w poprzednich latach, ale wynikało to jedynie z ciekawości, co się 
dzieję w Powiecie Olsztyńskim. Skoro Statut tego zabrania, to Pani radna nie będzie już 
przychodziła na posiedzenia. Pani radna przeprosiła opozycję z poprzedniej kadencji, bo 
jeżeli czuli się tak podle, jak Pani Szter tutaj, to przeprasza. 

Pan Wacław Dąbrowski zwrócił się do Pani Przewodniczącej, by powrócić do 
dobrych zwyczajów i sesję Rady Powiatu rozpoczynać o godzinie 10, najlepiej w piątki, jeżeli 
to możliwe. Większość radnych powinna wyrazić na to zgodę.  

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że trzeba nad tym tematem się zastanowić i zebrać 
opinie. Pani Przewodnicząca powiedziała, że na pierwszej sesji podeszło kilku radnych, 
którzy powiedzieli, że godzina 12 jest odpowiednia, bo łatwiej jest się zorganizować. Zostanie 
przeprowadzony sondaż e-mailowy, zostanie wysłana informacja do wszystkich radnych żeby 
się wypowiedzieli. Pani Przewodnicząca jest jak najbardziej otwarta i nie widzi większych 
przeszkód. Sprawdzimy, gdzie będzie większość. Pani Wąsik poprosiła pracowników „biura 
rady” aby wysłali e-miala do radnych z takim zapytaniem. 

Pani Teresa Chrostowska podziękowała Zarządowi Powiatu za wsparcie finansowe 
Pleneru Malarskiego dla uczniów Liceum Plastycznego z Olsztyna, które odbyło się na 
terenie gminy Purda. Prace były wspaniałe, o czym Pani Starosta miała okazję się przekonać. 
Pani radna podziękowała również Pani Staroście za udział i pomoc w pikniku w Purdzie. Było 
to podsumowanie projektu „Tu mieszkamy, tu zmieniamy”. Pani Chrostowska zaprosiła 
radnych na VIII Warmiński Kiermas w Bałdach.  

Pan Henryk Goździcki podziękował Pani Staroście za wsparcie finansowe 
Wojewódzkiego Przegląd Kapeli Śpiewaczych, który odbył się w ostatnią sobotę w 
Jezioranach. Pan Goździcki wręczył nagrodę w wysokości 2.000 zł zespołowi „Szuwary” z 
Powiatu Elbląskiego, którzy bardzo ładnie się zaprezentował. 

Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że jeżeli zostanie godzina 12, to prosiłby nie 
przeładowywać porządku obrad, tak jak to miało miejsce w dniu dzisiejszym. 

Pan Marian Piwcewicz odnosząc się godziny rozpoczęcia sesji powiedział, że część 
radnych pracuje zawodowo i zgodnie z przepisami powinno się, albo brać urlop, albo 
odpracowywać.  

Pani Alicja Wąsik powtórzyła, że zostanie wysłany e-mail do radnych zapytaniem na 
ten temat. Za czym większość się opowie, to tak będzie. Pani Przewodnicząca poinformowała 
radnych, że ciasto na dzisiejszej sesji, które tak radnym smakowało, zostało przygotowane 
przez cukiernię Pana Piotra Taranowskiego z Gietrzwałdu oraz życzyła wszystkim radnym 
słonecznych wakacji. 
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Pkt 16. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady VI sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 29 
czerwca 2015 r.  
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Załączniki: 

1. Lista obecności radnych.  
2. Lista obecności gości. 
3. Lista pracowników Starostwa. 
4. Porządek obrad sesji.  
5. Uchwała Nr VI/57/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego. 
6. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-164/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olsztynie sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego za rok 2014. 

7. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2014 
r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2014 r. 

8. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-263/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu absolutorium za 2014 rok. 

9. Uchwała Nr VI/58/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 
2014 rok. 

10. Uchwała Nr VI/59/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 
na 2015 rok. 

11. Uchwała Nr VI/60/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015 – 2018. 

12. Uchwała Nr VI/61/2015 w sprawie powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej 1372N dr. kraj. nr 51 (Dorotowo) – Ruś – Bartąg – 
Olsztyn – Jaroty na odcinku Dorotowo (wiadukt) – Dorotowo (skrzyżowanie las) 950 m”. 

13. Uchwała Nr VI/62/2015 w sprawie powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadania pn.: 
„Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Gietrzwałd w 
miejscowościach: Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”. 

14. Uchwała Nr VI/63/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

15. Uchwała Nr VI/64/2015 zmieniająca uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
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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. 

16. Uchwała Nr VI/65/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego. 

17. Uchwała Nr VI/66/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. 

18. Uchwała Nr VI/67/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Kierownika Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym 
Mieście. 

19. Uchwała Nr VI/68/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Olsztyńskiego. 

20. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli remontów dróg powiatowych wykonanych 
w latach 2013-2014. 

21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu w 
Olsztynie w roku 2014 oraz kontroli załatwiania skarg i wniosków w 2014 r. w Starostwie 
Powiatowym 

22. Uchwała Nr VI/69/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu 
Szkół Podstawo – Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim 
Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. 

23. Uchwała Nr VI/70/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowej Służby 
Drogowej w Olsztynie.  

 


