
Protokół Nr IX/15 
z IX Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 29 października 2015 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1530 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1615 

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

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

- Pani Elżbieta Samorajczyk 
- Pan Mirosław Pampuch 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że w przypadku Pana Mirosława Pampucha, 
powodem nieobecności jest wyjazd do Warszawy, który z kolei wiąże się faktem wyboru na 
Posła Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Przewodnicząca odczytała list gratulacyjny kierowany 
do Pana Mirosława Pampucha. Poinformowała, że z uwagi na nieobecność zainteresowanego 
na dzisiejszej sesji list zostanie wysłany pocztą. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że bardzo by prosił, by tych gratulacji nie wysyłać 
listem, ale poczekać na obecność Pana Pampucha. Dzisiaj akurat mamy taka sytuację, że w 
Warszawie zawiązuje się Klub Nowoczesnej, ale na następnej sesji Pan Poseł Pampuch na 
pewno będzie obecny i będzie można wręczyć mu ten list osobiście. 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że rzeczywiście gdybyśmy mieli pewność, że Pan 
Pampuch będzie na następnej sesji, to te gratulacje miały by charakter bardziej uroczysty. 
Pani Przewodnicząca powiedziała, że Prezydium Rady jeszcze zastanowi się nad tym 
tematem i zdecyduje, czy list zostanie wysłany, czy będzie czekał na Pana Posła.  

Następnie Pani Alicja Wąsik poinformowała, że dzisiejsza sesja została zwołana w 
trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, który przewiduje, że na wniosek 
Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący zobowiązany 
jest do zwołania sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Pani Przewodnicząca 
poinformowała, iż w dniu 26 października 2015 roku wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w 
Olsztynie w sprawie zwołania sesji. 

Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o 
samorządzie powiatowym radnym jest przesyłany porządek obrad. Porządek obrad nie 
podlega głosowaniu, natomiast zmiany do przesłanego porządku obrad wprowadzić może 
rada powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, co w wypadku Rady 
Powiatu w Olsztynie wynosi 13 głosów, z tym, że w wypadku sesji zwołanej w trybie art. 15 
ust. 7 dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Przewodnicząca poinformowała, że 
porządek obrad przesłany został w materiałach na sesję (porządek obrad stanowi załącznik nr 
4 do protokołu). Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie propozycji zmian do 
porządku obrad.  
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Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadań 

w partnerstwie z gminami Biskupiec oraz Dobre Miasto w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” 

− podjęcie uchwał. 
3. Zamknięcie obrad Sesji.  
 
Pkt 2. Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadań 
w partnerstwie z gminami Biskupiec oraz Dobre Miasto w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lat a 2016 – 2019”. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 160003N Praslity - Nowa Wieś Mała, gm. Dobre Miasto” w 
partnerstwie z Gminą Dobre Miasto w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że zmieniły się przepisy regulujące składanie 
wniosków o „schetynówki” i koniecznym jest załączenie do wniosku, poza porozumieniem 
miedzy samorządowym, uchwały intencyjnej. W związku z tym idąc niejako na rękę gminom, 
należało zwołać dzisiejszą sesję i podjąć uchwałę będącą załącznikiem do wniosku. Jeśli 
chodzi o gminę Dobre Miasto, to Gmina wskazała zadanie, które ma być realizowane. Kwota 
dofinansowania Powiatu to 1.000.000 zł, co stanowi 51% wkładu własnego samorządu. Te 
procenty przekładają się potem na punkty, jakie wniosek otrzyma od instytucji zarządzającej. 
Gmina wskazała drogę Praslity – Nowa Wieś Mała, natomiast kwota 1.000.000 zł, którą 
potem nam zwróci będzie przeznaczona na wcześniej zaplanowane inwestycje: drogę Praslity 
–Piotraszewo w ramach „schetynówek” oraz na projekt budowlany szkoły muzycznej w 
Kieźlinach. Bardzo proszę o przyjęcie tej 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 i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek.  

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że ma wątpliwość, czy ta uchwała powinna być 
opiniowana przez Komisję Gospodarki, czy raczej przez Komisję Budżetową. Rozmawiamy 
tutaj o pieniądzach, natomiast w sprawach dróg gminnych Komisja Gospodarki nie jest 
władna. 

Pani Alicja Wąsik zarządziła 15-minutową przerwę w obradach, by Komisja 
Budżetowa mogła odbyć posiedzenie. 

Po wznowieniu obrad Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabrane głosu radcę prawnego 
Panią Żanetę Czajkowską.  

Pani Żaneta Czajkowska wyjaśniła, że uchwały, które omawia w dniu dzisiejszym 
Rada Powiatu mają charakter intencyjny, więc oddanie jej do zaopiniowanie przez Komisję 
Gospodarki było jak najbardziej prawidłowo. W uchwale mamy jedynie intencję 
przystąpienia Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania, szczegółowe zasady zostaną 
zapisane w porozumieniu, podpisanym przez Zarząd odpowiednio z Burmistrzami Dobrego 
Miasta i Biskupca. Wtedy dopiero odpowiednie środki znajdą się w budżecie Powiatu i 
oczywiście władna do opiniowania będzie Komisja Budżetowa. Pani Czajkowska podkreśliła, 
że oczywiście na tym etapie również nie ma przeszkód, by Komisja Budżetowa zapoznała się 
z uchwałami i je zaopiniowała. 
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Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej o przedstawienie 
sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek. Jednocześnie 
komentarz Komisji jest taki, by przy realizacji zadania przez Gminę Dobre Miasto, Zarząd 
dopilnował zobowiązań finansowych tej gminy, gdyż podobno w poprzednich latach również 
były zawierane podobne porozumienia i gmina się z nich nie wywiązywała. 
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w 
sprawie wniosku Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały 
bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 23 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 160003N Praslity - Nowa Wieś Mała, gm. Dobre Miasto” w 
partnerstwie z Gminą Dobre Miasto w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 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 IX/89/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 160003N Praslity - Nowa Wieś Mała, gm. Dobre 
Miasto” w partnerstwie z Gminą Dobre Miasto w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lat a 2016-2019”. 
 

Załącznik nr 5 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu” w partnerstwie z Gminą 
Biskupiec w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że zasada działania i podstawy prośby 
skierowanej przez Gminę Biskupiec do Powiatu są takie same jak w przypadku Dobrego 
Miasta. Pani Starosta powiedziała, że prosi o przyjęcie tej uchwały wraz z autopoprawką, 
która pojawiła się w dniu dzisiejszym. Okazało się, że 51% wkładu własnego to 408.000 zł a 
nie 380.000 zł. 

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 wraz z autopoprawką. 

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

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie wraz z autopoprawką.  

Pan Andrzej Abako zapytał, co będzie w sytuacji, jeśli w przetargu okaże się, że 
koszt przebudowy drogi Nowa Wieś-Praslity będzie wyższy niż koszt przebudowy „naszego” 
odcinka drogi? Np. droga gminna rzeczywiście będzie kosztowała milion złotych, a nasza 
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tylko 700.000 zł. Czy w takiej sytuacji nadal przekazujemy milion, czy też kwoty 
dofinansowania będą dopasowywane? 

Pani Lucyna Kozikowska wyjaśniła, że przekazane zostaną kwoty w tej samej 
wysokości. 
 Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w 
sprawie wniosku Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały 
bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 23 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu” w partnerstwie z Gminą 
Biskupiec w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”. 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 IX/90/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu” w partnerstwie z 
Gminą Biskupiec w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Załącznik nr 6 
 
 
Pkt 4. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady IX sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 29 
października 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 IX/89/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160003N Praslity - 
Nowa Wieś Mała, gm. Dobre Miasto” w partnerstwie z Gminą Dobre Miasto w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

6. Uchwała Nr IX/90/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. 
Harcerskiej w Biskupcu” w partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

 


