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Protokół Nr VIII/15 
z VIII Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 25 września 2015 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1200 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1530 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 23 
 

Przed rozpoczęciem obrad Sesji odbyło się uroczyste wręczenie upominków, 
dyplomów medalistom XII Wojewódzkiej Spartakiady Domów dla Dzieci. 

  
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła VIII Sesję Rady 
Powiatu w Olsztynie. Następnie powitała zebranych radnych, gości oraz pracowników 
Starostwa. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista gości stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu, lista pracowników Starostwa stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. Pani Przewodnicząca poinformowała, że w chwili obecnej na sali jest 22 radnych, 
co wobec 25 osobowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni to:  
- Pan Marian Piwcewicz, 
- Pan Andrzej Abako. 

Radny Wojciech Ruciński poinformował, że z przyczyn osobistych spóźni się na 
dzisiejszą sesję. 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że nie wpłynęły poprawki do treści protokołu z VI 
Sesji Rady Powiatu w dniu 29 czerwca 2015 roku i zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Powiatu, 
zatwierdziła ww. protokół. 

Następnie 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.  

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Realizacja budżetu Powiatu 
a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku, 
b) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2015 – podjęcie uchwały (druk nr 47). 
5. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
− podjęcie uchwały (druk nr 48). 
6. Funkcjonowanie szpitali powiatowych 
− podjęcie uchwały (druk nr 49). 
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7. Gospodarowanie mieniem Powiatu 
− podjęcie uchwał (druki nr 50, 51). 
8. Ustalenie wysokości opłat i kosztów na rok 2016 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze 

Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie 
− podjęcie uchwały (druk nr 52). 
9. Ustalenie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
− podjęcie uchwały (druk nr 53). 
10. Przekazanie skargi do rozpatrzenia według właściwości Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowanego w Olsztynie. 
− podjęcie uchwały (druk nr 54). 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. Uroczyste wręczenie Federalnego Krzyża Zasługi Panu Adamowi Sierzputowskiemu, 

Staroście Olsztyńskiemu w latach 1998 – 2008.  
13. 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, odbyły się 4 posiedzenia 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:  
- Zarząd odbył posiedzenie wyjazdowe w Dobrym Mieście, gdzie spotkał się z Burmistrzem 
Dobrego Miasta, z którym omawiane były między innymi kwestie przebudowy skrzyżowania 
ulic Jeziorańskiej i Garnizonowej oraz budowy dodatkowego przejścia dla pieszych i 
chodnika przy ul. Garnizonowej. Zarząd odwiedził obiekty Zespołu Szkół Rolniczych w 
Smolajnach. 
- w zakresie realizacji budżetu Powiatu Zarząd podjął decyzję o uwzględnieniu w 
proponowanej na dzisiejszą sesję zmianie budżetu wniosku Dyrektora Powiatowej Służby 
Drogowej o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty 265.000 zł na wypłatę wynagrodzenia 
przedsiębiorcy za usuwanie i przechowywanie pojazdów w latach 2007 – 2012. Sprawa ta 
była omawiana na jednym z posiedzeń Komisji. Stawka wynagrodzenia została ustalona w 
oparciu o średnie stawki za holowanie przechowywanie pojazdów płacone przez naczelników 
urzędów skarbowych i inne starostwa powiatowe. Pani Starosta podkreśliła, że taki sposób 
wyliczenia wynagrodzenia jest zgodny ze stanowiskiem Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, które zajmowało się sprawą. Pana Angielczyka. Takiego samego klucza 
używamy w stosunku do Pana Rozwadowskiego, którego roszczenia są na dużo większą 
kwotę. 
- w zakresie spraw oświatowych Zarząd Powiatu zatwierdził aneksy do arkuszy 
organizacyjnych szkół powiatowych. Pani Starosta poinformowała, że jeśli chodzi o nabór do 
szkół powiatowych w tym roku szkolnym, to w Zespole Szkół w Dobrym Mieście, w którym 
mieści się liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum i LO dla 
dorosłych mamy nabór większy o 29 osób niż w roku ubiegłym. W Zespole Szkół w 
Biskupcu, gdzie również działa liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, 
technikum i LO dla dorosłych mamy o 10 uczniów mniej w porównaniu z naborem 
ubiegłorocznym. W Zespole Szkół w Olsztynku, gdzie poza liceum ogólnokształcącym, 
zasadniczą szkołą zawodową, technikum i LO dla dorosłych, działa jeszcze szkoła policealna 
i kwalifikacyjne kursy zawodowe mamy o 31 uczniów mniej niż przed rokiem. W Zespole 
Szkół Rolniczych w Smolajnach mamy aż o 36 uczniów mniej. 
- Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania 
dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Ameryce, podczas jego nieobecności 
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w szkole. Wyznaczona została pani Agnieszka Łobanowska, która jest nauczycielem 
kontraktowym z 13 letnim stażem pracy. 
- w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu, Zarząd kontynuował 
prace związane z przejęciem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
nieruchomości przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Po oszacowaniu przez Dyrektora PCPR 
kosztów remontu obiektu Zarząd zdecydował o przeznaczeniu 46.000 zł na zakup usług 
remontowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Pozostałe środki (wstępnie 
obliczane na około 16.000 zł) PCPR ma znaleźć we własnym budżecie, który ewentualnie 
zostanie uzupełniony na następnej sesji Rady Powiatu.  
- Zarząd zapoznał się z informacją o rozstrzygnięciu grupowego postępowania na zakup 
energii prowadzonego przez gminę Olsztyn. W postępowaniu wzięły udział wszystkie 
jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe osoby prawne. Ostatecznie, dzięki 
przystąpieniu do grupy zakupowej w 2016 roku Powiat może zaoszczędzić około 430 tys. zł 
w stosunku do aktualnych cen lokalnego sprzedawcy i około 70 tys. zł w stosunku do cen 
obecnego dostawcy prądu wybranego w postępowaniu grupowym w ubiegłym roku. 

Pani Starosta przedstawiła nową Sekretarz Powiatu Panią Marię Bąkowską. Pani 
Starosta poinformowała, że Pani Sekretarz to osoba o wieloletnim stażu pracy, która przyszła 
do nas z Urzędu Wojewódzkiego. Przez ostatnie 8 lat była dyrektorem Biura Wojewody a 
wcześniej pracowała w Urzędzie Marszałkowskim. 

Pani Starosta dodała, że wczoraj odbył się pogrzeb syna radnego Jana Dowgielewicza. 
Powiat Olsztyński reprezentowała 3-osobowa grupa. Pani Starosta złożyła Panu radnemu 
najszczersze kondolencje. 
 
Pkt 3. Zapytania radnych. 
 

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

- Pana Andrzeja Abako w sprawie powołania Filii Powiatowej Szkoły Muzycznej w 
Dobrym Mieście. Odpowiedź została udzielona. 

- Pana Andrzeja Abako w sprawie możliwości utworzenia na terenie Aglomeracji 
Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny. Odpowiedź została udzielona. 

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

Pan Bożena Wojarska powiedziała, że Pani Starosta w swoim sprawozdaniu 
poinformowała, że powołany został nauczyciel kontraktowy na pełniącego obowiązki 
dyrektora szkoły w Ameryce. Pani radna stwierdziła, że o ile jej wiadomo, to dyrektorem 
może zostać jedynie nauczyciel mianowany, wobec tego ma pytanie, czy ten nauczyciel 
kontraktowy będzie pełnił swoje obowiązki należycie i czy nie będziemy mieli z tego powodu 
kłopotów? Pani radna powiedziała również, że w odpowiedzi na jej interpelację w sprawie 
budowy Szkoły Muzycznej w Kieźlinach Pani Starosta poinformowała, że czeka na 
odpowiedź od Ministra Żuchowskiego w tej sprawie. Pani radna zapytała, czy taka odpowiedź 
wpłynęła, a jeśli tak, to jaka jest to odpowiedź? Pani radna zapytała też, czy coś w zakresie 
budowy szkoły muzycznej poszło dalej. 

Pani Krystyna Szter poprosiła o przekazanie aktualnych informacji na temat sytuacji 
w szkole w Ameryce. 
 Pan Jarosław Wolak powiedział, że ma prośbę do Zarządu Powiatu związaną z 
posiedzeniami wyjazdowymi. Pan radny zapytał, czy radni mogliby być informowani o 
wyjazdowych posiedzeniach w poszczególnych gminach? Pan radny zapytał, czym zajmuje 
się w chwili obecnej poprzednia Pani Sekretarz? Pan Wolak zapytał również, czy całe 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostanie przeniesione na ulicę Bałtycką? 
 Pan Jerzy Laskowski powiedział, że również chciałby zgłosić swoją wątpliwość, co 
do tej osoby, która ma pełnić obowiązki dyrektora w Ameryce, bo z własnego doświadczenia 
wie, że jeśli ktoś od 13 lat jest nauczycielem, to powinien być już przynajmniej mianowanym 
o ile nie dyplomowanym. Fakt, że nauczyciel z 13-letnim stażem pozostaje wciąż 
kontraktowym świadczy niestety o braku rozwoju zawodowego. Dlatego dziwi się, że nie 
znalazła się osoba bardziej doświadczona i bardziej ambitna, której można by powierzyć 
obowiązki dyrektora. Pan radny dodał, że chciałby zadać również pytania takie same jak na 
poprzedniej sesji, ponieważ niestety nie otrzymał na nie odpowiedzi. Pan radny podkreślił, że 
będzie je zadawał tak długo, aż odpowiedź otrzyma. Chodzi cały czas o ZIT-y i pytanie, jaką 
kwotę z pieniędzy, które w ZIT-ach przewidziane są na drogi, planuje pozyskać Powiat i z 
czego wynika taki plan? Czy z tego, że gminy i powiat porozumiały się co do podziału tej 
kwoty, czy też wychodzimy z założenia, że Powiat po prostu będzie najszybszy, najszybciej 
złoży wnioski i „wychapie” tyle ile chce? Kolejne pytanie brzmi, pod jakie pieniądze są 
robione dokumentacje na budowę tych dróg? 
 Pan Wacław Dąbrowski zapytał, czy są przygotowywane wnioski do Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a jeżeli są, to jakich dróg dotyczą? Pan radny 
powiedział, że ma nadzieję, że drogi są z wianuszka zewnętrznego, bo wewnętrzny ma ZIT-y. 
Druga sprawa to, jaki jest końcowy wynik sporu z Panią byłą Dyrektor PSD i ewentualnie, 
jakie skutki wynikają z tego dla Powiatu?  

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że chciałby zadać pytanie odnośnie możliwości 
modernizacji drogi 1430N Barczewko – Biedowo – Barczewo - do skrzyżowania ze Słupami. 
Pan radny powiedział, że kilka dni temu uzyskał informację o zawarciu z Gminą Barczewo 
porozumienia o charakterze intencyjnym. W związku z tym ma pytanie, jaki jest stan prawny 
tego porozumienia? Jakie będą możliwe decyzje, w jakim okresie i w jakim trybie, dotyczące 
sfinalizowania tej inwestycji przy utrzymaniu zobowiązania Gminy Barczewo do 
sfinansowania części kosztów modernizacji drogi? 
 Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że chciałby jeszcze krótko wrócić do spraw 
drogowych. Chodzi o drogę Tłokowo – Franknowo, która została połatana po zimie, ale 
znowu wysypały się dziury. Trzeba byłoby to jeszcze raz przed zimą naprawić.  

Pan Małgorzata Chyziak powiedziała, że na część pytań postara się odpowiedzieć 
jeszcze dziś, natomiast na część, jak chociażby na pytanie Pana radnego Plawgo nie jest w 
stanie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o budowę szkoły muzycznej, to nie wpłynęła jeszcze 
odpowiedź od Pana Ministra Żuchowskiego. Natomiast jeśli chodzi o kwestę nauczyciela 
zastępującego dyrektora w szkole w Ameryce, to bardzo prosi Panią Dyrektor Gugę o 
wyjaśnienie tych kwestii. Pani Starosta poprosiła Panią dyrektor Gugę by przy okazji 
poinformowała radnych na temat sytuacji w szkole w Ameryce, jeśli chodzi o konflikt 
pomiędzy dyrekcją a częścią Rady Pedagogicznej.  

Pani Barbara Guga powiedziała, że jeżeli chodzi o powołanie osoby zastępującej 
dyrektora, to w żadnym wypadku nie możemy tego traktować tak, jak w przypadku powołania 
dyrektora. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w szkołach gdzie nie ma stanowiska 
wicedyrektora, Zarząd na wniosek dyrektora wyznacza osobę do zastępowania dyrektora w 
czasie jego nieobecności. Nauczyciel ten nie ma statusu wicedyrektora i w żadnym wypadku 
nie jest to stanowisko kierownicze. W związku z tym nie możemy tu mówić o wymaganiach 
dotyczących odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, jak w przypadku dyrektora szkoły. 
Odnoszą się do kwestii konfliktu w szkole w Ameryce, Pani Dyrektor powiedziała, że 10 
września odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy organizacją związkową a Panią Dyrektor. Na 
tym spotkaniu strony postanowiły, że negocjacje zaczną od wyjaśnienia pewnych definicji, 
takich jak „doraźne zastępstwo”, „godzina ponadwymiarowa” itp. Pani Dyrektor w imieniu 
zespołu negocjacyjnego zwróciła się Wydziału Oświaty, by przygotował pełną informację 
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prawną dotyczącą tych kwestii. Dopiero po otrzymaniu tej informacji zespół będzie dalej się 
spotykał. Na razie nie ustalono harmonogramu kolejnych spotkań, o każdym spotkaniu Pani 
Dyrektor informuję odrębnie. 

Pani Małgorzata Chyziak odnosząc się do pytania o poprzednią Panią Sekretarz, 
powiedziała, że Pani Kur–Rydzewka po rozwiązaniu umowy o pracę na stanowisku 
Sekretarza Powiatu, jest pracownikiem Wydziału Organizacyjnego i jako, że wykazała się 
umiejętnościami organizacyjnymi, będzie odpowiedzialna m.in. za promocję gospodarczą, 
koordynację działań związanych z inwestycjami Powiatu w gminach, współpracę z gminami 
m.in. w zakresie ZIT-ów. Następnie Pani Starosta poprosiła Pana Dyrektora Patureja o 
szczegółowe omówienie kwestii przeniesienia PCPR na ulicę Bałtycką.  

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że w siedzibie na Placu Bema pozostaną ci 
pracownicy, którzy zajmują się obsługą osób niepełnosprawnych, czyli Zespół Orzekania o 
Niepełnosprawności i Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej. Chodzi o to, by osoby 
niepełnosprawne nie utraciły możliwości korzystania z bliskości dworca autobusowego i 
kolejowego. To jest pierwszy powód pozostawienia części PCPR w dotychczasowej siedzibie, 
drugi jest taki, że budynek na ul. Bałtyckiej nie jest na tyle duży by pomieścić całe Centrum.  

Pani Małgorzata Chyziak dodała, że cała część administracyjna PCPR będzie na 
Bałtyckiej, natomiast część zapewniająca bezpośrednią obsługę mieszkańców – w budynku 
Starostwa. Następnie Pani Starosta poprosiła o zabranie głosu Pana Dyrektora Powiatowej 
Służby Drogowej i udzielenie odpowiedzi na pytania radnych dotyczące dróg powiatowych. 
W pierwszej kolejności odnośnie pytania radnego Dąbrowskiego i drogę Tłokowo-
Franknowo. 

Pan Artur Bal  powiedział, że jeśli chodzi o ubytki pojawiające się na drogach, na 
których wcześniej były wykonywane remonty cząstkowe, to przewidujemy, że w okresie 
jesiennym będziemy przeprowadzać na tych drogach ponowne prace. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jeśli chodzi o „schetynówki”, to 
rzeczywiście kierowaliśmy się zasadą, że skoro gminy z wianuszka wewnętrznego mają ZIT-
y, więc rozmowy dotyczące „schetynówek” prowadzone są przede wszystkim z gminami 
zewnętrznymi. O szczegółach poinformuje Pan Dyrektor Bal. 

Pan Artur Bal  powiedział, że faktycznie prowadzimy rozmowy z wójtami i 
Burmistrzami 6 gmin znajdujących się poza obszarem oddziaływania ZIT-ów. Są to gminy 
Dobre Miasto, Świątki, Jeziorany, Kolno, Biskupiec i Olsztynek.. Na tą chwilę wszyscy 
wójtowie i burmistrzowie wstępnie deklarują chęć partycypacji w kosztach, jeśli chodzi o 
wkład własny. Pan dyrektor podkreślił, że ważnym elementem w rozmowach z gminami była 
kwestia zapewnienia kontynuacji wcześniejszych projektów, ponieważ ten element będzie 
promowany podczas oceny wniosków. Prawdopodobnie więc wiele inwestycji będzie 
stanowić kontynuację „schetynówek” z roku 2015 lub lat wcześniejszych. W tej chwili 
jesteśmy na etapie ustalania długości odcinków.  

Pani Małgorzata Chyziak poprosiła Pana Dyrektora o odniesienie się do pytania 
Pana radnego Laskowskiego na temat ZIT-ów.  

Pan Artur Bal  powiedział, że jeśli chodzi o kwestię wysokości środków, które są 
przewidziana na konkretne drogi realizowane w ramach ZIT-ów, to nie jest w stanie udzielić 
odpowiedzi na to pytanie. Pan Dyrektor powiedział, że może tę informację przygotować w 
terminie późniejszym, na piśmie. Pan Dyrektor powiedział, że założenie jest takie, że 
dofinansowanie do danej inwestycji wynosi do 85% ze środków zewnętrznych, plus 15% 
wkładu własnego. Idziemy w kierunku rozwiązania, by ten wkład własny podzielić po 7,5% 
na gminę i powiat. W przypadku dwóch gmin (Dywity i Barczewo) mamy podpisane 
porozumienia intencyjne, z pozostałymi gminami nadal toczone są rozmowy. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że odpowiedź na pytanie Pana radnego 
Laskowskiego zostanie więc przygotowana na piśmie. Pani Starosta dodała, że również na 
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pytanie Pana radnego Plawgo odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. 
Pan Tadeusz Plawgo zapytał, czy również pozostali rani mogliby otrzymać 

informację na temat ZIT-ów? 
Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że te informacje mogą otrzymać oczywiście 

wszyscy radni. Pani Starosta dodała, że jeśli chodzi o spór z Panią Plocek, to sprawa nie jest 
jeszcze zakończona. 

Pani Krystyna Szter powiedziała, że chciałaby podziękować Panu Dyrektorowi 
Powiatowej Służby Drogowej za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Miejskiej w Barczewie. 
Odpowiedział ma wiele pytań nurtujących radnych miejskich odciążając tym samym radnych 
powiatowych. Pani radna podziękowała również Panu Dyrektorowi za przesłanie dokumentu 
na temat ilości wniosków o wypłatę odszkodowań za uszkodzenie pojazdów na drogach 
powiatowych, jest to informacja bardzo przejrzysta i czytelna. Pani radna podziękowała 
również za połatanie dziur na ulicy Kościuszki w Barczewie. 

Pani Bożena Wojarska poprosiła, by jeszcze raz dokładnie wyjaśnić jej sytuację w 
Szkole w Ameryce. Czy Pani Dyrektor została odwołana? Czy osoba wyznaczona na 
zastępstwo zastępuje ją cały czas, czy tylko w czasie jej nieobecności? 

Pani Malgorzata Chyziak wyjaśniła, ze pani Dyrektor nie została odwołana, nadal 
pełni swoją funkcje natomiast, stosownie do wniosków kontroli kuratoryjnej, powołana 
została osoba, zastępująca panią Dyrektor w czasie jej nieobecności. 

Pani Bożena Wojarska podziękowała za wyjaśnienia, powiedziała, że teraz wszystko 
jest już jasne. Pani radna poprosiła o szerszą informację na temat budowy szkoły muzycznej 
w Kieiźlinach. Czy jakieś działania zostały podjęte w odniesieniu do koncepcji 
architektonicznej, czy może został ogłoszony jakiś konkurs? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedział, że odpowiedzi w tej sprawie udzieli Pan 
Grzegorz Wieczorek, Dyrektor Wydziału Budownictwa i Inwestycji.  

Pan Grzegorz Wieczorek powiedział, że na tę chwilę jesteśmy w przededniu 
przekazania zaproszenia do firm architektonicznych odnośnie sporządzenia koncepcji. Pan 
Dyrektor powiedział, że w tym tygodniu wraz z Panem Dyrektorem Cieplińskim odwiedzał 
Filharmonię Olsztyńską i Szkołę Muzyczną w Olsztynie, zapoznając się z charakterystyką 
tego rodzaju obiektów, rodzajem i ilością pomieszczeń itp.. W ubiegłym tygodniu Wydział 
otrzymał ze szkoły muzycznej ramową informację na temat zapotrzebowania szkoły na 
obiekty wraz z salą koncertową. Ten materiał został przez Wydział obrobiony i przesłany 
ponownie do Pana Dyrektora do ostatecznej akceptacji. Po jej otrzymaniu automatycznie 
zaprosimy do współpracy firmy architektoniczne. Postępowanie będzie przebiegało w ten 
sposób, że wykonawca, który wygra postępowanie, będzie miał za zadanie przedstawienie 
trzech wstępnych koncepcji, z których zostanie wybrana jedna. Ta koncepcja będzie nam 
pomocna do złożenia wniosku i będzie materiałem wyjściowym do sporządzenia 
dokumentacji projektowej. 

Pani Bożena Wojarska zapytała, czy wybór koncepcji odbędzie się w formie 
konkursu? 

Pan Grzegorz Wieczorek wyjaśnił, że nie przewidujemy formy konkursowej. 
Zapytanie zostanie skierowane do kilku wybranych firm architektonicznych, m.in. 
wskazanych przez Pana Dyrektora Cieplińskiego. Firma, która złoży najtańszą ofertę zostanie 
poproszona o przygotowanie trzech wstępnych koncepcji, o których mówił wcześniej. 

 
Pkt 4. Realizacja budżetu Powiatu. 
a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku. 



 7

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że jeśli chodzi o realizację budżetu, to 
przebiega ona prawidłowo i nie widzi zagrożeń co do realizacji jego części dochodowej. Pani 
Skarbnik przedstawiła ogólne dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu. Pani Skarbnik 
poinformowała, że na dzień 30 czerwca br. dochody budżetu zostały wykonane w 51% planu. 
Dochody bieżące zostały zrealizowane w 52,8% natomiast dochody majątkowe w 25,9% 
planu. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 40,6%. W tym wydatki bieżące w 46% planu 
i wydatki majątkowe w 3,5% planu. Pani Skarbnik poinformowała, że budżet na dzień 30 
czerwca zamknął się nadwyżką w wysokości 11.060.481 zł. Ta nadwyżka jest przede 
wszystkim wynikiem niższego wykonania wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych. Nie 
ma problemów z płynnością finansową jeśli chodzi o bieżące wykonania zobowiązań. Pani 
Skarbnik powiedziała, że elementem składowym sprawozdania są też sprawozdania naszych 
dwóch szpitali. Tutaj sytuacja też wygląda prawidłowo, szpitale na bieżąco regulują wszystkie 
zobowiązania i nie mają problemów z płynnością finansową.  

Pani Alicja Wąsik przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-380/15 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 września 2015 roku w 
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olsztynie sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za pierwsze półrocze rok 2015 (uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu). 

Następnie Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego przedłożonej informacji. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku. 

 
b) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2015 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok (druk nr 47). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że dobra realizacja dochodów własnych 
Powiatu pozwala na zwiększenie tych dochodów w niektórych pozycjach. Po pierwsze 
zwiększamy dochody jednostek budżetowych w ogólnej kwocie 574.000 zł. Największy 
udział w realizacji tych dochodów mają domy pomocy społecznej i Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. PCPR uzyskał dodatkowe dochody z odpłatności, jakie Powiat uzyskuje z 
gmin i innych powiatów, za dzieci umieszczane w naszej pieczy zastępczej. Ten wzrost 
oczywiście powoduje wzrost kwoty wydatkowej, bo taka sama kwota dochodu później 
przeznaczana jest na wydatki w rodzinach zastępczych i domach dla dzieci. Pozostałe 
zwiększone dochody jednostek budżetowych mają już charakter drobniejszy, występują w 
administracji i Powiatowej Służbie Drogowej i również wracają na uzupełnienie planów 
finansowych tych jednostek. Pani Skarbnik poinformowała również, że bardzo dobrze 
wyglądają wpływy z podatków CIT i PIT, w związku z powyższym jest propozycja 
zwiększenia dochodów z tego tytułu o kwotę około 480 tys. zł. Proponujemy przyjąć do 
budżetu również inne nieplanowane dochody z tytułu odszkodowań za grunty Powiatu zajęte 
pod inwestycje drogowe w gminie Purda (117 tys. zł) oraz dofinansowanie z NFOŚiGW w 
wysokości 173 tys. zł, związane z termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej w 
Dobrym Mieście, która została zrealizowana w roku 2014. Ogólna kwota zwiększeń budżetu 
wynosi 1.466.276 zł. Kwotę tę przeznaczamy na najpilniejsze wydatki do zrealizowania w II 
półroczu. Powiatowa Służba Drogowa otrzymuje kwotę 967.200 zł, z czego 534.100 zł na 
następujące zadania drogowe: 
- uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie drogi w 
Dorotowie (75.000 zł), 
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- rozliczenie końcowe inwestycji polegającej na budowie przez Gminę Dywity chodnika w 
Barkwedzie (31.996 zł), 
- uzupełnienie środków na remonty i usługi w ogólnej kwocie 427.134 zł,  
- zakup ciągnika dla obwodu drogowego w Barczewie (168.000 zł), 
- uzupełnienie środków na usługę usuwania i przechowywania pojazdów (265.000 zł). 
Pozostałe zadania, które proponujemy sfinansować w ramach dodatkowych środków to m.in.: 
- remont łazienek w SOSW w Żardenikach (50 tys. zł), 
- zwiększenie wydatków w Domu dla Dzieci w Biskupcu, w związku z przyjęciem 
dodatkowych dzieci (14.800 zł), 
- odnowienie pomieszczeń w budynku przy ul. Bałtyckiej, który przejmujemy na potrzeby 
PCPR (46.000 zł), 
- wniesienie dopłaty w kwocie 68.100 zł do spółki w likwidacji PCE Łęgucki Młyn. Środki te 
pozwolą na uregulowanie zobowiązań spółki i przyspieszenie procesu likwidacji. 
Pani Skarbnik poinformowała, że środki w sumie przeznaczone na wydatki są wyższe niż 
dodatkowo wypracowane dochody i nie byłyby możliwe, gdyby nie zwolnienie przez Szpital 
w Biskupcu kwoty 255.000 zł na projekt budowy bloku operacyjnego. Szpital planuje w tym 
roku jedynie przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 95.000 zł. 
Pani Skarbnik poinformowała, że w ramach przesunięć wewnątrz budżetu proponujemy 
uwzględnienie wniosków ZSR w Smolajnach o przeznaczeniu kwoty 60.000 zł na zakup 
używanego kombajnu zbożowego (z oszczędności na zakupie oleju opałowego) oraz 
Powiatowej Służby Drogowej o przesuniecie kwoty 30.000 zł na wydatki związane z 
odbudową budynku Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście (oszczędności na zadaniu 
polegającym na przebudowie drogi Kolno-Bęsia).  
Pani Skarbnik poinformowała, że przedstawione zmiany do budżetu nie powodują zmiany 
deficytu budżetowego, który wynosi 600.000 zł. Pani Skarbnik dodała, że zmiany do budżetu 
nie powodują konieczności zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. 

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

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 
Olsztyńskiego na 2015 rok i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, ze w uzasadnieniu do uchwały, w punkcie, w 
którym mowa dodatkowych dochodach uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, pojawia się informacja, że środki te: „... zostaną przeznaczone na uzupełnienie 
potrzeb w zakresie naszych wydatków i opłat za dzieci nasze umieszczane w rodzinach 
zastępczych w innych powiatach”. Pan radny zapytał, co mieści się pod określeniem „nasze 
wydatki”, które nie są opłatami za dzieci? 

Pani Lucyna Kozikowska wyjaśniła, że przez nasze wydatki należy rozumieć 
świadczenia dla rodzin zastępczych, ustalone ustawą o pieczy zastępczej. Ewentualnych 
dodatkowych wyjaśnień może udzielić Pan Dyrektor Paturej. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że mógłby się zgodzić z Panią Skarbnik, gdyby nie 
to, że w dalszej części tego zdania jest napisane „... oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci 
nowoprzybyłych i rodzin zastępczych”. Czyli ta argumentacja nie jest pełna i nie wyjaśnia, co 
jest w zakresie „naszych wydatków”. 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że jeśli chodzi o opiekę społeczną, to wydatki 
w tej dziedzinie kształtują się następująco:  

- świadczenia społeczne, czyli świadczenia, które fizycznie zostaną wypłacone 
rodzinom zastępczym za dzieci umieszczone pod ich opieką – 138 tys. zł, 

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, czyli te płatności, które 
musimy zrealizować na rzecz innych powiatów – 155 tys. zł, 
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- koszty utrzymania nieruchomości w rodzinach zastępczych – 65 tys. zł, 
Pozostałe wydatki związane są Domem dla Dzieci w Biskupcu. 
Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Pani 

Skarbnik, natomiast kwoty podane przez nią są w sumie wyższe niż ogólna kwota, jak 
pojawia się w zmianach budżetowych jako dodatkowe dochody. 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że być jest to związane z dodatkową kwotą 
przyznaną PCPR w wysokości 46.000 zł, które otrzymują na remont pomieszczeń przy ul. 
Bałtyckiej. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że wobec tego chciałby się dowiedzieć, jakie są 
wydatki PCPR nie będące opłatami, świadczeniami i środkami na nowoprzybyłe dzieci? 

Pani Alicja Wąsik przypomniała, że Rada jest ograniczona czasowo, wiec gdyby 
temat wymagał szerszych wyjaśnień, to Pani Skarbnik mogłaby odpowiedzieć na piśmie. 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, ze różnica może wynikać tylko i wyłącznie z 
tego faktu, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymuje dodatkowe 46.000 zł na 
sprawy związane z remontami. 

Pan Tadeusz Plawgo podziękował za informacje. 
Pan Marek Świątek powiedział, że chciałby odnieść się do sprawy Łęguckiego 

Młyna. Z tego co mu wiadomo spółka wygenerował stratę w wysokości około miliona złotych 
W samorządzie to bardzo duża kwota. Pan radny powiedział, że być może nie ma dokładnej 
wiedzy na ten temat, ale w związku z tych chciałby zadać kilka pytań, które tę wiedzę 
doprecyzują. Pan radny poprosił, by Pani Starosta udzieliła pisemnej odpowiedzi na 
następujące pytania: 

- jaką stratę wygenerowała spółka? 
- jaki był kapitał założycielski spółki i w jakiej formie został spółce przekazany? 
- kiedy strata spółki przekroczyła kapitał założycielski a kiedy została ogłoszona 

upadłość? 
- jakie są dotychczasowe koszty utrzymania Łęguckiego Młyna i jakie jeszcze będą? 
- kto jest temu winien? 
Pan Wacław Dąbrowski powiedział, chciałby jeszcze krótko uzupełnić informację 

Przewodniczącej Komisji Budżetowej. Komisja przyjęła wprawdzie projekt uchwały bez 
uwag, ale z komentarzami. Komentarze te dotyczyły przede wszystkim zakupu kombajnu na 
rzecz Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach. Członkowie Komisji uznali, że za 60.000 zł to 
można kupić złom i dlatego należy zastanowić się nad wynajmem bądź zakupem nowego 
kombajnu. Druga sprawa dotyczy kosztów usuwania pojazdów. Prośba Komisji była taka, by 
tak prowadzić postępowanie, by dochodzić tych pieniędzy od Wojewody. My jako samorząd 
nie możemy płacić za Wojewodę. Musimy podejść do tego tematu z rozwagą. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że również chciałby odnieść się do kwestii zakupu 
kombajnu i prosić Zarząd, by zwrócił szczególną uwagę na możliwość pozyskania środków 
na ten cel z PROW-u,  o ile oczywiście takie się pojawią.  

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 22 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” nie było, 5 
radnych wstrzymało się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został 
przyjęty. 

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 22 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” nie było, 5 radnych wstrzymało 
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się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością 
głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VIII/81/2015 zmieniająca uchwałę 
w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok. 

 
Załącznik nr 5 

 
Pkt 5. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015 (druk nr 48). 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że pismem z dnia 9 lipca br. Prezes Zarządu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał środki PFRON 
przypadające Powiatowi Olsztyńskiemu w kwocie 2.953.889 zł, co zwiększyło dotychczas 
posiadane środki o kwotę 130.876 zł. Kwota środków, o które został zmieniony plan 
finansowy PFRON, zakłada dodatkowe 100 zł miesięcznie na uczestnictwo każdej osoby 
niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej. W naszym Powiecie dla 105 uczestników 
W TZ planujemy zwiększyć środki finansowe o kwotę 63.000 zł. Pozostała kwota, czyli 
67.876 zł zostanie przeznaczona na zadanie polegające na dofinansowaniu zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Tabela, która jest elementem 
uzasadnienia projektu uchwały, zawiera dokładną rozpiskę. Pani Starosta dodała, że środki 
Funduszu są środkami pozabudżetowymi, dlatego nie mają wpływu na budżet Powiatu 
Olsztyńskiego. 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i 
przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2015 i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek.  

Pan Jarosław Wolak zapytał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Olsztynie, czy z tych 100 zł można przeznaczyć część na płace dla personelu?  

Pan Arkadiusz Paturej odpowiedział, że nie ma takich przeszkód. 
Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 

wniosku Komisji Spraw Społecznych o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015 bez poprawek. W głosowaniu wzięło 
udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VIII/82/2015 zmieniającą uchwałę 
w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015. 

Załącznik nr 6 
 

Pkt 6. Funkcjonowanie szpitali powiatowych. 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza 
w Biskupcu (druk nr 49). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że zmiana statutu podyktowana jest zmianą, 
jaka nastąpiła w strukturze Szpitala. Mówiąc najprościej Oddział Kardiologiczny z Oddziałem 
Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ośrodkiem Wszczepiania Rozruszników i 
Elektroterapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych zostanie zastąpiony komórką 
organizacyjną pod nazwą Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. Pan Dyrektor 
Szpitala uzasadnił tę zmianę w ten sposób, że obecnie funkcjonujący oddział kardiologiczny 
nie spełnia wszystkich wymogów w zakresie kardiologia – hospitalizacja, co mogłoby 
negatywnie wpłynąć na możliwość zawarcia umowy z NFZ w roku 2016. Podjęcie uchwały 
nie skutkuje zmianami finansowymi w budżecie Powiatu. 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi 
Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu 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 zmieniającej uchwałę w 
sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu bez 
poprawek. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza 
w Biskupcu, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu 
wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VIII/83/2015 zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w 
Biskupcu. 

Załącznik nr 7 
 
Pkt 7. Gospodarowanie mieniem Powiatu. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Olsztyńskiego na rzecz Gminy Purda (druk nr 50). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że powyższy projekt uchwały dotyczy 
przekazania na rzecz Gminy Purda nieruchomości, w drodze darowizny. Nieruchomość 
stanowi własność Powiatu i jest to działka, na której miałaby być wykonywana inwestycja w 
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zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Powiat może na ten cel przekazywać 
nieruchomości w drodze darowizny innemu samorządowi. Podjęcie uchwały skutkuje 
zmniejszeniem wartości majątku trwałego Powiatu.  

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego na rzecz Gminy Purda i 
wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego na rzecz 
Gminy Purda bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Olsztyńskiego na rzecz Gminy Purda, w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VIII/84/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Olsztyńskiego na rzecz Gminy Purda. 

Załącznik nr 8 
 

Następnie 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 51). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że ostatnia zmiana przedmiotowej uchwały 
miała miejsce w czerwcu tego roku. Były to zmiany porządkowe. Tym razem to również tego 
typu zmiana, a polega na wykreśleniu jednego lokalu mieszkalnego z zasobu lokali 
przeznaczonych do najmu. Chodzi o lokal, który znajduje się przy Domu Pomocy Społecznej 
w Barczewie. Dotychczas był wynajmowany przez pielęgniarki ze Zgromadzenia Św. 
Katarzyny. Obecnie lokal jest pusty i dyrekcja DPS-u zwróciła się z wnioskiem o 
przeznaczenie go na potrzeby jednostki. Zarząd wyraził zgodę. Podjęcie uchwały nie skutkuje 
zmianami w budżecie Powiatu.  

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego i 
wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Pan Tadeusz Plawgo zapytał, czy znane są Zarządowi Powiatu intencje Dyrektora 
DPS-u w Barczewie, tzn. w jaki sposób Pan Dyrektor zamierza ten lokal wykorzystać? 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Dyrektor Wydziału Gospodarowania 
Nieruchomościami o udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pana radnego Plawgo pytanie. 

Pani Katarzyna Grzybowska powiedziała, że Pani Dyrektor szczegółowo nie 
opisała, na jakie cele lokal zostanie wykorzystany. We wniosku napisane było tylko, że na 
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cele jednostki. Zdaniem Pani Grzybowskiej chodzi o zwiększenie liczby pomieszczeń 
przeznaczonych dla pensjonariuszy.  

Pan Tadeusz Plawgo zapytał, czy na Komisji padały jakieś pytania odnośnie celu, na 
jaki zostanie powyższy lokal wykorzystany?  

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że to dyrektor decyduje o swojej jednostce i 
planuje, co zrobić z pustymi pomieszczeniami. Zmienia się tylko charakter użytkowania tego 
lokalu. Dyrektorowi należy się trochę swobody, żeby mógł zagospodarować te puste 
pomieszczenia. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że fakt możliwości i kompetencji Dyrektora nie 
ujmuje bardziej szczegółowemu pytaniu. Pytanie dotyczące zamierzeń Dyrektora jest 
naturalne, a nie wyjątkowe. Pan radny powiedział, że Komisje opiniują projekty uchwał 
pozytywnie albo negatywnie. Natomiast nie da się nigdy wyczuć momentu, kiedy jest 100 % 
pozytywności, bo są jednak sytuacje, że są jakieś głosy negatywne. Stąd taki wniosek, że 
jeżeli Komisja niejednogłośnie zaopiniuje dany projekt uchwały, to taka informacja powinna 
być udzielona pozostałym radnym. 

Pani Alicja Wąsik zaproponowała, by wystąpić z prośbą do Pani Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Barczewie z prośbą o uszczegółowienie informacji, w jaki sposób 
powyższy lokal zostanie wykorzystany.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 
Olsztyńskiego bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem 
wniosku głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego, w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VIII/85/2015 zmieniającą uchwałę 
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Powiatu Olsztyńskiego. 

Załącznik nr 9 
 
Pkt 8. Ustalenie wysokości opłat i kosztów na rok 2016 za usunięcie pojazdu z drogi na 
obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w 
Olsztynie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 
na rok 2016 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego 
parkowanie (druk nr 52). 

Pan Artur Bal  powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały sankcjonuje jedynie 
zmianę przepisów w tym zakresie, ponieważ co roku ustalane są nowe stawki na tego typu 
czynności. W związku z tym PSD przedstawiła powyższy projekt, by zaktualizować stawki na 
2016 rok. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku.  

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
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zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2016 za 
usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie 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 w sprawie ustalenia wysokości 
opłat i kosztów na rok 2016 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i 
jego parkowanie bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem 
wniosku głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2016 za usunięcie pojazdu z drogi na 
obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie, w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VIII/86/2015 w sprawie ustalenia 
wysokości opłat i kosztów na rok 2016 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze 
Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie. 

Załącznik nr 10 
 
Pkt 9. Ustalenie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w 
Olsztynie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego dróg powiatowych (druk nr 53). 
 Pan Artur Bal powiedział, że w związku z realizowanym przez Samorząd 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego projektem „Sieć szerokopasmowej Polski 
Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie w ramach Plan Cyfrowy 2025” 
zachodzi konieczność zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą 
jest Powiat Olsztyński. Zmiana dotyczy jedynie realizacji zadania „ostatniej mili”. W związku 
z tym, że PSD wprowadza tę zmianę w formie załącznika do uchwały, to wymagana jest 
zmiana całej uchwały.  

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych 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 w sprawie ustalenia stawek opłaty 
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 22 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących 
się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VIII/87/2015 w sprawie ustalenia 
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stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. 
Załącznik nr 11 

 
Pkt 10. Przekazanie skargi do rozpatrzenia według właściwości . 
 

Pani Alicja Wąsik odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
przekazania według właściwości skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (druk nr 54). Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącą 
Komisji Gospodarki o przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi na 
działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 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 w sprawie przekazania według 
właściwości skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego bez 
poprawek. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów „przeciw” nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że wniosek został przyjęty większością głosów. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie przekazania według właściwości skargi na działalność Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W 
głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu, głosów „przeciw” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr VIII/88/2015 w sprawie 
przekazania według właściwości skargi na działalność Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

Załącznik nr 12 
 
Pkt 11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęły następujące 
pisma: 
− Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Ochrony Zabytków z 

informacją na temat udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, dotację otrzymała 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Piotraszewie na zadanie 
„Piotraszewo, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (2 poł. XVI przeb XVIII w.) remont 
dachu głównego oraz dachów nad wejściem bocznym i zakrystią” (wysokość dotacji 
299.113,44 zł), 

− Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o wszczęciu 
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/77/2015 Rady 
Powiatu w Olsztynie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 
7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w 
formie zaocznej nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

 



 16

Pani Alicja Wąsik poinformowała radnych, że na skrzynki e-mailowe zostało 
wysłane zaproszenie do udziału w powiatowych ćwiczeniach obronnych „Dadaj 2015” na 
temat funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Olsztynie we współdziałaniu z urzędami 
miast i gmin po wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o 
złożenie deklaracji w jak najszybszym czasie, czy będą brali czynny udział w ćwiczeniach.  

Wobec braku innych głosów Pani Przewodnicząca ogłosiła godzinną przerwę, do 
godziny 15.00. 
 
Pkt 12. Wręczenie Federalnego Krzyża Zasługi Panu Adamowi Sierzputowskiemu, 
Staroście Olsztyńskiemu w latach 1998 – 2008. 
 

Po wznowieniu obrad odbyła się uroczystość wręczenia Panu Adamowi 
Sierzputowskiemu, Staroście Olsztyńskiemu w latach 1998 – 2008, Federalnego Krzyża 
Zasługi. 
 
Pkt 13. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Po uroczystości Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady VIII sesji Rady Powiatu w 
Olsztynie w dniu 25 września 2015 r.  
 

Protokołowali:  

Piotr Ulatowski 
Witold Dauksza 
 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych.  
2. Lista obecności gości. 
3. Lista pracowników Starostwa. 
4. Porządek obrad sesji.  
5. Uchwała Nr VIII/81/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 

na 2015 rok. 
6. Uchwała Nr VIII/82/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i 

przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2015. 

7. Uchwała Nr VIII/83/2015 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana 
Mikulicza w Biskupcu. 

8. Uchwała Nr VIII/84/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego na rzecz Gminy Purda. 

9. Uchwała Nr VIII/85/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego. 

10. Uchwała Nr VIII/86/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2016 za 
usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie. 

11. Uchwała Nr VIII/87/2015 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych. 

12. Uchwała Nr VIII/88/2015 w sprawie przekazania według właściwości skargi na 
działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 
 


