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Protokół Nr X/15 
z X Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 27 listopada 2015 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1200 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1615 

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

Pan Marian Piwcewicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, powiedział, że z uwagi 
na nieobecność Pani Przewodniczącej przypadł mu w udziale zaszczyt prowadzenia obrad 
dzisiejszej sesji.  

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że otrzymał informację, iż kilkoro radnych 
sygnalizowało, że nie otrzymało materiałów sesyjnych w określonym przez Statut Powiatu 
terminie. Biuro Rady, po otrzymaniu informacji od radnych o braku materiałów w formie 
papierowej, niezwłocznie rozesłało je w postaci elektronicznej. W opinii radców prawnych 
Starostwa może to stanowić nieistotne naruszenie procedur formalno-prawnych przy 
podejmowaniu uchwał. Jest propozycja, by radni, których ten problem dotyczy, określili si ę, 
czy sposób i termin, w którym otrzymali materiały przed sesją umożliwił im zapoznanie się z 
nimi. Czy ktoś z Państwa, w związku z zaistniałą sytuacją, uznaje za zasadne przerwanie 
obrad dzisiejszej sesji i wznowienie ich w innym terminie, po zapoznaniu się radnych z 
materiałami. 

Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że obrady sesji 
będą kontynuowane. Następnie powitał 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. Pan Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej na sali jest 21 radnych, co 
wobec 25 osobowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni to:  
- Pani Alicja Wąsik, 
- Pan Tadeusz Plawgo, 
- Pan Janusz Radziszewski.  

Pan Marian Piwcewicz poinformował, że nie wpłynęły poprawki co do treści 
protokołów z VII Sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia 2015 r. i zgodnie z § 24 ust. 1 
Statutu Powiatu Przewodnicząca Rady Powiatu zatwierdziła ww. protokół. 

Pan Marian Piwcewicz przypomniał, 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. Przewodniczący poinformował, że porządek obrad 
przesłany został w materiałach na sesję (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie propozycji zmian do porządku 
obrad.  

Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poinformował, że odczyta porządek obrad 
sesji. 
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Pan Jerzy Laskowski zapytał, czy sesja już się rozpoczęła? Pan radny powiedział, że 
nie słyszał, by Pan Przewodniczący otwierał sesję, a zgodnie z paragrafem 10 statutu Powiatu 
Przewodniczący otwiera sesję wygłaszając formułę zapisana w Statucie.  

Pan Marian Piwcewicz wypowiedział formułę „Otwieram X sesję Rady Powiatu w 
Olsztynie, w dniu 27 listopada 2015 r.” następnie odczytał porządek obrad sesji: 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Ślubowanie radnego. 
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Realizacja budżetu Powiatu 
–    podjęcie uchwały (druk nr 55). 
6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018 
− podjęcie uchwały (druk nr 56). 
7. Gospodarowanie mieniem Powiatu 
− podjęcie uchwały (druk nr 57). 
8. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego 
− podjęcie uchwały (druk nr 58). 
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olsztyńskiego za rok szkolny 

2014/2015. 
10. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016  
− podjęcie uchwały (druk nr 59). 
11. Funkcjonowanie szpitali powiatowych 
− podjęcie uchwały (druk nr 60). 
12. Ustalenie wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych Powiatu 
Olsztyńskiego 

− podjęcie uchwały (druk nr 61). 
13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad Sesji. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że wśród gości obecnych na dzisiejszej sesji jest 
Pan Mariusz Szubert, nowowybrany Dyrektor Szpitala w Dobrym Mieście. Pan 
Przewodniczący poprosił Pana Dyrektora o krótkie przedstawienie się. 

Pan Mariusz Szubert powiedział, że od 2 tygodni pełni funkcje Dyrektora Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. Pan Szubert poinformował, że wybrany 
został w konsekwencji przeprowadzonego postępowania konkursowego prowadzonego przez 
Powiat Olsztyński. Poinformował, że ma 11-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania lub 
współzarządzania podmiotami leczniczymi. W okresie 2003-2013 był zastępcą a następnie 
dyrektorem Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Pan Szubert powiedział, że chciałby 
wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szpitala. Pan dyrektor powiedział, 
że o ile może to zrobić z dwutygodniowej perspektywy, to chciałby pogratulować Radzie 
dobrej jednostki, jaką jest ZZOZ w Dobrym Mieście. Naszym cele, by była jeszcze lepszą. 
Pan Dyrektor zadeklarował chęć dobrej współpracy z Radą Powiatu. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że w związku z tym, iż popełnił małe faux pas 
nie otwierając sesji, chciałby jeszcze raz zwrócić się do Pana radnego Laskowskiego i innych 
radnych, których problem dostarczenia materiałów sesyjnych dotyczy z zapytaniem, czy 
chcieliby się na ten temat wypowiedzieć. 

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że faktycznie do dzisiaj nie otrzymał materiałów 
sesyjnych w wersji papierowej. Otrzymał je oczywiście drogą elektroniczną, ale również nie 
w terminie. Fakt jest więc taki, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu został złamany. Natomiast nie chciałby 
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utrudniać pracy Rady Powiatu, ponieważ naszym celem jest by Rada pracowała sprawnie i 
dobrze. Pan radny potwierdził, że zapoznał się z materiałami w wersji elektronicznej. Dodał, 
że jego wątpliwość (którą w zasadzie Pan Przewodniczący wyjaśnił) dotyczy tylko tego, czy 
ta wada prawna jest na tyle istotna, że organ nadzoru mógłby unieważnić podjęte przez nas 
uchwały, czy nie. Jeśli nie jest ona na tyle istotna, to proponuje przyjąć, że zapoznał się z 
materiałami sesyjnymi. 

Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że to po jego interwencji i informacji, że w 
piątek nie otrzymał materiałów sesyjnych zostały rozesłane wersje elektroniczne. Pan radny 
powiedział, że przez 17 lat jest przyzwyczajony do terminowego otrzymywania materiałów 
przez pocztę i ma obawy, że ten nowy operator, tani bo tani, ale mający złą opinią nie będzie 
dostarczał listów w terminie. Radni to najmniejszy kłopot, bo grupa 25 osób w ten czy inny 
sposób się o sesji dowie, ale jest wiele spraw urzędowych, indywidualnych i w takich 
przypadkach nie doręczenie w terminie może rzutować na pracę Starostwa. Pan radny 
powiedział, że jego zdaniem, tego operatora trzeba w jakichś sposób uczulić albo pożegnać 
się z nim z uwagi na nieterminowe dostarczanie przesyłek. Poczta jest droższa, ale przez 17 
lat on miał dwa przypadki, kiedy listy na drugi dzień nie dotarły, ale dzwonił na pocztę i 
zawsze materiały leżały na poczcie w Jezioranach. Dlatego bardziej niż o radnych on by się 
obawiał o cały Powiat. Co będzie jeśli ten operator będzie tak dostarczał przesyłki, jak to było 
na początku tego roku z sądami. Pan radny podkreślił, że z materiałami się zapoznał i 
podobnie jak radny Laskowski nie chce blokować prac sesji. 

Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy po interwencjach i uwagach radnych odnośnie 
dostarczania przesyłek, Starostwo podjęło jakieś kroki z tym związane? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w pełnej rozciągłości zgadza się z tym co 
powiedzieli Panowie radni i bardzo prosi o zgłaszanie wszelkich tego typu informacji. Od 
wyłonienia nowego operatora pocztowego upłynęło trochę czasu i dopiero przy okazji 
wysyłki materiałów sesyjnych okazało się, że listy zwykłe nie dochodzą w terminie. Jeśli 
chodzi o sam przetarg na wyłonienie operatora pocztowego Starostwa, to na etapie 
postępowania nie było podstaw do wyeliminowania kogokolwiek. Natomiast w umowie 
znajdują się zapisy pozwalające na ocenę pracy wybranego operatora i jeżeli ta ocena będzie 
negatywna, to umowę zawsze można rozwiązać. 

Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na jeszcze jedną 
rzecz. W gminie Jeziorany Pan Goździcki otrzymał list 23 listopada, on 24. W gminie Purda 
Pani Chrostowska otrzymała materiały już 20 listopada, Pan Laskowski nie otrzymał do 
dzisiaj. W jednej miejscowości radni otrzymują listy w zupełnie innych dniach. Więc albo 
ktoś nie ma zielonego pojęcia o tym co robi, albo nie wiadomo o co chodzi. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w Gminie Biskupciec jest 4 radnych i 
każdy otrzymał listy w innym czasie, wiec rzeczywiście jest coś na rzeczy. 
 
Pkt 2. Ślubowania radnego. 
 

Pan Marian Piwcewicz poinformował, że postanowieniem z dnia 4 listopada 2015 r. 
Komisarz Wyborczy w Olsztynie stwierdził wygaśniecie mandatu radnego Mirosława Józefa 
Pampucha w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.  

Pan Andrzej Abako powiedział, że na ostatniej sesji czytany był list gratulacyjny bez 
obecności Pana Pampucha. Prosił wtedy wyraźnie, żeby poczekać do następnej sesji, nie 
wysyłać listu i podziękować mu osobiście za laty pracy w Powiecie Olsztyńskim, jako 
Przewodniczącemu Komisji Budżetowej, Przewodniczącemu Rady i Staroście. Niestety 
wysłaliście Państwo podziękowania pocztą. Pan Poseł bardzo się wzruszył tak wdzięcznymi 
podziękowaniami ze strony PSL i Platformy Obywatelskiej. Pan radny powiedział, że jeszcze 
nic straconego i można Panu Pampuchowi podziękować osobiście. Mogłaby Pani Starosta 
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zainicjować kwestię nadania Panu Pampuchowi najwyższego odznaczenia Powiatu 
Olsztyńskiego, tj. Królewny Warmińskiej Łyny i zaprosić go na najbliższą sesję. Pan radny 
poprosił wszystkich radnych o jakiś wyraz pozytywizmu dla człowieka, który tutaj przez 16 
lat pracował. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że trudno jest jej wypowiadać się za Panią 
Przewodniczącą, która podjęła decyzję o wysłaniu gratulacji. Natomiast rzeczywiście bardzo 
jasno Pan radny Abako deklarował, że Pan Poseł będzie na najbliższej sesji, bez względu na 
to, czy to pismo zostanie wysłane czy też nie. Jesteśmy przygotowani, jest zakupiona 
wiązanka, liczyliśmy na obecność Pana Posła. Pani Starosta powiedziała, że odnośnie 
pozostałych propozycji Pana radnego Abako, to oczywiście jak najbardziej je rozważy. 

Następnie Pan Marian Piwcewicz powiedział, że w dniu 20 listopada 2015 r. 
Komisarz Wyborczy poinformował, że kolejnym kandydatem, który w wyborach uzyskał 
największą liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 11 Komitetu Wyborczego 
Wyborców Nasz Powiat jest Pani Anna Maria Klewiado. Pani Starosta wystąpiła do Wójta 
Gminy Świątki z prośbą o sprawdzenie czy wskazana kandydatka jest wpisana do rejestru 
wyborców i nie utraciła prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego). Z uzyskanych od 
Wójta informacji wynika, że Pani Klewiado jest wpisana do stałego rejestru wyborców i 
posiada prawo wybieralności. Powyższe informacje zostały niezwłocznie przekazane 
Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie. Komisarz Wyborczy w Olsztynie postanowieniem z 
dnia 24 listopada 2015 r. stwierdził wstąpienie na miejsce Mirosława Józefa Pampucha 
kandydatki z tej samej listy – Pani Anny Marii Klewiado. Tego samego dnia Przewodnicząca 
Rady Powiatu zaprosiła Panią Annę Marię Klewiado na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. 

Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), radny przed 
objęciem mandatu składa ślubowanie. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy radny nieobecny na 
pierwszej sesji rady powiatu oraz radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji, 
składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.  

Pan Marian Piwcewicz zaproponował, by ślubowanie przebiegało w następujący 
sposób: Przewodniczący Rady Powiatu odczyta rotę ślubowania. Następnie odczyta nazwisko 
radnej, która wypowiada słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania 
„Tak mi dopomóż Bóg”. 

Pan Marian Piwcewicz poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania: 
"Uroczy ście ślubuj ę rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". 

Pani Anna Maria Klewiado złożyła ślubowanie radnego. 
 
 
Pkt 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między Sesjami. 

 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu 
w Olsztynie odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Powiatu w Olsztynie. Efektem prac Zarządu są 
między innymi projekty uchwał, które są ujęte w porządku obrad sesji. Ponadto Zarząd na 
swoich posiedzeniach pracował nad projektem budżetu na rok przyszły. W związku z tym, że 
do 16 listopada projekt trzeba przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie 
Powiatu, zostało to wszystko przekazane. Nie było tutaj żadnych problemów i będzie on 
przedmiotem grudniowej sesji Rady.  
Jeżeli chodzi o gospodarowanie mieniem Powiatu, to Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami Ośrodka 
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Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie. Zostały zlecone dwie wyceny. Jedna całego ośrodka, 
druga z wydzieleniem części na której położona jest elektrownia wodna. Nie odbiegały one 
znacząco od siebie. W związku z powyższym cena wywoławcza nieruchomości została 
ustalona na kwotę 3.490.000 zł.  
Jeżeli chodzi o inwestycje Powiatowe, to zakończyło się postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej hali 
sportowej przy Zespole Szkół w Olsztynku oraz budowy Szkoły Muzycznej w Kieźlinach. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Architekt Radosław Guzowski z Warszawy. Ceny to 
18.450 zł w przypadku szkoły w Kieźlinach i 17.220 zł w przypadku hali w Olsztynku. 
Termin zakończenia zamówienia szacowany jest na styczeń /luty 2016 r. Poprzednie 
postępowanie na wybór wykonawcy koncepcji Architektoniczno budowlanej szkoły w 
Kieźlinach zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ wszystkie 3 złożone oferty 
przekraczały kwotę zarezerwowaną w budżecie na ten cel i wynosiły: 95.940 zł, 49.200 zł i 
43.000 zł. Ponadto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13 października br. 
ogłosiło nabór wniosków w ramach Priorytetu 2 – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. 
Wniosek o dofinansowanie budowy siedziby Powiatowej Szkoły Muzycznej w Kieźlinach 
został przez Powiat złożony w dniu 10 listopada 2015 r. 
Odnośnie spraw drogowych, to Zarząd Powiatu, w ślad za staraniami Burmistrza Dobrego 
Miasta, wystąpił do Marszałka Województwa o ujęcie planach inwestycyjnych na 2016 rok 
przebudowy skrzyżowań ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 (ul. Jeziorańska) w Dobrym 
Mieście. Jedno z tych skrzyżowań jest z ul. Garnizonową (droga powiatowa nr 1418N). 
Zarząd, występując do Marszałka, poparł w ten sposób starania Burmistrza Dobrego Miasta, 
który również zwracał się w tej sprawie do tej samej instytucji. 
Komisja konkursowa wyłoniła dyrektora ZZOZ w Dobrym Mieście.. Wybrany został Pan 
Mariusz Szubert. Ponadto Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętów i 
urządzeń stanowiących wyposażenie byłej kuchni przy Szpitalu w Biskupcu. Swego czasu 
było prowadzone rozeznanie wśród domów pomocy społecznej, czy jest zainteresowanie tego 
typu sprzętami. Urządzenia są o łącznej wartości kosztorysowej około 73 tys. zł zostały 
przekazane Domom Pomocy Społecznej w Jezioranach, Olsztynku i Grazymach oraz część 
trafiła do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach. Natomiast co do 
pomieszczeń po byłej kuchni, to Dyrektor Pietras poinformował Zarząd, że planuje 
wydzierżawienie tych pomieszczeń podmiotowi zewnętrznemu w drodze przetargu. W tym 
tygodniu wpłynęły propozycje Pana Dyrektora wraz z projektem umowy. Zarząd na 
najbliższym posiedzeniu zajmie się tą sprawą.  
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. Konkurs 
zakłada prowadzenie trzech punktów pomocy tzn. pięciu. Nie jest nowością, że Powiat 
wspierał już w różnych formułach gminy udostępnianiem bezpłatnego poradnictwa prawnego. 
I tak bezpłatne biuro porad prawnych i obywatelskich dla mieszkańców Olsztyna i Powiatu 
funkcjonowało przez trzy lata, od 2011 do 2013 roku. Był to projekt realizowany przez 
Powiat wraz z Warmińsko – Mazurską Klinik ą Biznesu. Działania w ramach projektu były 
współfinansowane przez Unię Europejską. Funkcjonowała również studencka poradnia 
prawna przy Starostwie Powiatowym. Funkcjonuje również punkt przyjęć mieszkańców 
Rzecznika Praw Konsumenta. To co jest w tej chwili, realizowane jest zgodnie z nałożonymi 
nowymi obowiązkami, jakie nakłada na nas ustawa. Punkty będą funkcjonowały w 5 
miastach. Przy typowaniu punktów brane były pod uwagę wymogi ustawowe odnośnie lokali 
oraz chęć gmin do prowadzenia i zabezpieczenia takich warunków. Punkty te będą otwarte w 
Barczewie, Olsztynku, Stawigudzie, Dobrym Mieście i Biskupcu.  
Zarząd podjął również uchwałę w sprawie określenia zadań do sfinansowania lub 
dofinansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. Są to wnioski, 
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o które głownie strażacy się starają. Do tej pory dofinansowanie otrzymywały po dwie OSP z 
każdej gminy po 5.000 zł. Obecnie, po otrzymanych sygnałach o przesyceniu drobnych 
zakupów, propozycja jest taka, aby było jedno dofinansowanie, ale w kwocie 10.000 zł. 
Także pula środków pozostaje bez zmian i wynosi 120.000 zł. 
W okresie od 25 września do 27 listopada 2015 r. Powiat wspierał różnorodne wydarzenia 
społeczne, kulturalne i sportowe, ponieważ odbyło się bardzo wiele imprez Pani Starosta 
wymieni tylko niektóre: 
− 25 listopada nauczyciele szkół z terenu powiatu wzięli udział w przygotowanej przez 

Wydział Zarządzania Kryzysowego konferencji poświęconej dopalaczom i innym 
środkom psychoaktywnym zażywanym przez młodzież. Liczba dzieci, które w 2013 r. w 
naszym regionie trafiły do szpitali w ciężkim stanie zdrowia z powodu zatrucia 
substancjami psychoaktywnymi, wyniosła 97, zaś w tym roku aż 213, 

− 24 listopada w sali sesyjnej Starostwa odbyły się prace nad stworzeniem Powiatowej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. W spotkaniu 
wzięło udział ponad 60 osób, wśród nich: wójtowie i burmistrzowie gmin, 
przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, pieczy zastępczej, było też wielu radnych 
za co Pani Starosta podziękowała, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. 19 
listopada na olsztyńskim zamku odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w której 
uczestniczył Pan Wicestarosta oraz Dyrektor Arkadiusz Paturej, 

− 19 listopada w starostwie gościliśmy 12-osobową delegację z Ukrainy. Koordynatorem 
pobytu była Fundacja „Borussia”. Byli to przedstawiciele samorządu, placówek 
naukowych oraz mediów z powiatu czernihowskiego i poznawali zasady funkcjonowania 
samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Olsztyńskiego. Wizyta w starostwie 
miała związek z realizacją projektu, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności. Celem programu jest prezentacja polskich doświadczeń związanych z 
transformacją ustrojową. Podobna wizyta odbyła się w maju, wtedy urząd odwiedzili 
studenci. Natomiast na przykładzie majowej wizyty Starostwo zostało poproszone o 
przyjęcie gości teraz, w listopadzie. Delegacja odwiedziła parę naszych wydziałów, pytań 
było bardzo wiele, 

− 8 uczniów z naszych szkół powiatowych otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
17 listopada odebrali dyplomy podczas uroczystości w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie. Stypendium Premiera mogą otrzymać uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla 
młodzieży, którzy otrzymują promocję z wyróżnieniem i mogą się pochwalić najwyższą 
w danej szkole średnią ocen lub wykazywać się szczególnymi uzdolnieniami w co 
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 

− w sobotę 14 listopada w gietrzwałdzkim Gminnym Ośrodku Kultury odbył się III Turniej 
Sudoku i Łamigłówek Umysłowych o Puchar Starosty Olsztyńskiego. Na starcie stanęło 
trzydzieści osób w najróżniejszym wieku, 

− nauczyciele Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach będą mieli okazję zdobywać 
wiedzę i doświadczenie pedagogiczne u wybitnych nauczycieli na całym świecie, w 
ramach programu Erasmus. 12 listopada wniosek naszej szkoły muzycznej został 
zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Nasza szkoła muzyczna jest jedną z zaledwie 
dwóch placówek muzycznych, które otrzymały takie dofinansowanie, 
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− w dniu 8 listopada, w Klewkach odbyły się IV Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego w 
Brydżu Sportowym, o puchar Starosty Olsztyńskiego. Czwarta edycja wydarzenia 
zgromadziła na starcie aż 23 pary. Powiat Olsztyński ufundował nagrody,  

− 4 listopada delegacja Starostwa Powiatowego w Olsztynie i dyrektor Powiatowej Szkoły 
Muzycznej zwiedzali Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku. Jest to kontynuacja 
działań związanych z wizją nowej szkoły muzycznej w Kieźlinach. Jest to nie pierwszy 
wyjazd. Oprowadzał naszą delegację dyrektor szkoły Adam Juchnowicz. To jedna z 
największych i najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. W sumie uczy się tu 
ponad 800 uczniów. Otwarcie nastąpiło w ubiegłym roku. Wizyta w Białymstoku miała 
na celu zapoznanie się ze specyfiką standardów, jakie powinny być spełnione w budynku 
szkoły muzycznej oraz poznanie doświadczeń dyrekcji związanych z budową szkoły,  

− Powiat Olsztyński wsparł finansowo III edycja Młodzieżowego Festiwalu Filmowego 
„Moja Przestrzeń”, organizowanego przez Zespół Szkół w Olsztynku w partnerstwie z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury,   

−  z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, przy wsparciu 
samorządu Powiatu Olsztyńskiego i samych mieszkańców, 28 października nastąpiło 
oficjalne zakończenie rewitalizacji warmińskiej kapliczki w Ruszajnach z 1860 roku. 
Powiat przekazał na ten cel 4 tys. zł, 

− w dniach 16-17 października, odbył się V Regionalny Konkurs Instrumentalny „Muzyk 
Pierwsza Klasa”. Zgodnie z regulaminem, w konkursie mogli wziąć udział uczniowie, 
którzy rozpoczęli naukę gry na dowolnym instrumencie nie wcześniej niż 1 września 
ubiegłego roku. Zgłosiło się ich aż 94 i w Olsztynku odbyło się przyznanie i rozdanie 
nagród, 

− Powiat wsparł również - Hubertus 2015 – tradycyjne święto myśliwych, leśników i 
jeźdźców, organizowany przez Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „GALOP” 
działający przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach, 

− we wrześniu br. blisko 100 osób uczestniczyło w uroczystej Gali Stypendialnej Fundacji 
„Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Cała uroczystość tradycyjnie odbyła się w Starostwie 
Powiatowym w Olsztynie. Beneficjentami stypendiów zostało 39 młodych mieszkańców 
powiatu olsztyńskiego. Powiat Olsztyński ufundował upominki dla wszystkich 
stypendystów. 

Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania Starosty.  
Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że Pani Starosta obiecała swego czasu, że 

poinformuje o zakończeniu sprawy Pani Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej, bardzo więc 
prosi o te informacje. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że rzeczywiście sprawa Pani Dyrektor Plocek 
zakończyła się w tym tygodniu. Dzisiaj z samego rana odbyło się ostatnie spotkanie z Panią 
Dyrektor i ostatecznie na wniosek Pani Plocek umowa z nią zostaje rozwiązana za 
porozumieniem stron, z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia, bez konieczności 
świadczenia pracy, nie z jej winy. Umowa oficjalnie zostanie rozwiązana w dniu 29 lutego 
2016 r. 

Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że rozumie, iż w sądzie przegraliśmy, ale 
żadnych kosztów z tego tytułu Powiat nie poniesie. 

Pani Małgorzata Chyziak wyjaśniła, że Powiat poniesie koszty, ponieważ wygrana 
w sądzie apelacyjnym gwarantuje Pani Dyrektor rozliczenie się z nią tak, jakby przez cały ten 
czas była pracownikiem PSD. 

Pan Jarosław Wolak zapytał, czy w związku z tym wiadomo, jakie to będą koszty? 
Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że na tę chwilę te koszty nie zostały jeszcze 

policzone. 
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Pani Krystyna Szter powiedziała, że chyba przeoczyła tę kwestię w sprawozdaniu 
Pani Starosty, a jeśli nie to jest jej przykro, że Pani Starosta nie wymieniła Wigilii Święta 
Niepodległości. Pani radna powiedziała, że chciałaby również zapytać o inną sprawę. Otóż 6 
września 2015 r. weszła w życie ustawa o petycjach, czy Starostwo jako urząd jest 
przygotowane do przyjmowania petycji od obywateli. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że oczywiście całkowicie nieświadomie 
pominęła Wigilię Święta Niepodległości. Oczywiście impreza się odbyła. Jest to impreza 
cykliczna, która radni doskonale znają i z całą pewnością jest to impreza warta kontynuacji. 
Jeśli chodzi o ustawę o petycjach, to nie jest w stanie na tę chwilę odpowiedzieć. 
 Pan Jarosław Wolak powiedział, że ze sprawozdania wynika, że Zarząd podjął 
decyzję co do wyceny i sprzedaży Łęguckiego Młyna. W związku z powyższym chciałby 
zapytać, jakie są plany Zarządu co do środków uzyskanych ze sprzedaży. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że chciałaby się tu posiłkować odpowiedzią, 
jaką otrzymał Pan radny Marek Świątek na swoje pytanie zadane na poprzedniej sesji. 

Pan Marek Światek powiedział, że bardzo przeprasza, że wchodzi w słowo, ale 
prosiłby, żeby również pozostali radni mogli zapoznać się z odpowiedzią, którą otrzymał. By 
wszyscy radni mogli dowiedzieć się co tam się tak naprawdę wydarzyło, jakie są koszty i jaki 
jest obecny stan finansowy tej spółki. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że oczywiście taka informacja zostanie 
radnym skopiowana. Natomiast co do pytania Pana Wolaka, to pamiętajmy, że 
przygotowujemy się do bardzo kosztownych inwestycji związanych z m.in. z ZIT-ami. Więc 
ewentualne środki ze sprzedaży nieruchomości, będą szły właśnie w tym kierunku. 
 Pan Andrzej Abako powiedział, że w sprawozdaniu Pani Starosta wspomniała o 
środkach przekazywanych na zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i 
zwiększeniu kwoty dofinansowania do 10 tys. zł, bez zwiększania puli środków. Pan radny 
zapytał skąd taki pomysł, czy to wynik konsultacji z Komendantem Państwowej Straży 
Pożarnej czy też Zarząd sam wymyślił taką koncepcję Pan radny przypomniał, że za 
pomysłem mówiącym o 5 tys. zł na wniosek stała chęć jak najszerszego dotarcia do OSP z 
terenu powiatu. Te 5 tys. wystarczało, by w ciągu kadencji dofinansować 8 jednostek w 
gminie, teraz starczy tylko dla 4. Pan radny powiedział, że zdaje sobie sprawę, że sprzęt jest 
coraz droższy i w związku z tym ma pytanie, czy ten program przewiduje sumowanie 
środków z innych źródeł, by dana jednostka mogła pozyskać 10 tys. z Powiatu + 10 tys. zł  
np. ze Związku i może kupić większy sprzęt? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że oczywiście taka możliwość istnieje. 
Natomiast jeśli chodzi o samo zwiększenie dofinansowania, to nie był to pomysł Zarządu, ale 
wynika z informacji przekazanych przez Panią Dyrektor Wydziału Gospodarowania 
Środowiskiem, Panią Anetę Świeczkowską. Otóż same straże pożarne zgłosiły potrzebę 
wydatkowania środków na droższe inwestycje. Chcemy zobaczyć, jak taki pomysł się 
sprawdzi. Jeśli się nie sprawdzi możemy w przyszłym roku wrócić do dotacji 2x5.000 zł. 
Oczywiście Pani Dyrektor Świeczkowska może udzielić dokładniejszych informacji. 
 Pani Bożena Wojarska powiedziała, że chciałaby jeszcze wrócić do tematu szkoły 
muzycznej. Pani radna powiedziała, że jak rozumie został złożony wniosek do Ministerstwa. 
Pani radna zapytała, czy ewentualna dotacja z Ministerstwa to jedyne źródło pieniędzy, które 
możemy pozyskać na ten cel. Czy Powiat czyni jakieś starania jesli chodzi o dofinansowanie 
z innych źródeł tej inwestycji? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że zapewne nie będzie to jedyne źródło, 
natomiast na tę chwilę trudno wskazać inne. Koszt na pewno będzie ogromny. Będziemy 
szukać zewnętrznych źródeł dofinansowania, a wtedy musimy pamiętać o wkładzie własnym.  

Pani Bożena Wojarska powiedziała, że jak rozumie wniosek złożony teraz dotyczy 
pieniędzy na projekt? 
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Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że tak, ale szczegóły omówi Pan Grzegorz 
Wieczorek, Dyrektor Wydziału Budownictwa i Inwestycji. 

Pan Grzegorz Wieczorek powiedział, że wniosek o dofinansowanie wykonania 
projektu siedziby szkoły muzycznej w Kieźlinach został złożony w dniu 8 listopada br. Fakt, 
że udało się to zrobić w terminie do 10 listopada premiuje nas w ten sposób, że do końca 
listopada będziemy mieli ten wniosek sprawdzony pod względem formalnym. Co do dalszej 
oceny, to na tę chwilę nie mamy żadnej informacji, ostateczna punktacja będzie znana na 
przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Co do finansowania inwestycji, to na tę chwilę 
prowadziliśmy rozmowy z Panem Dyrektorem Cieplińskim. Jedna z tych rozmów odbyła się 
w Białymstoku, gdzie rozmawialiśmy m.in. z dyrektorem tamtejszej szkoły muzycznej. 
Prawdopodobnie jest możliwość pozyskania środków z RPO, ale raczej dotyczyłoby to 
wyłącznie Sali koncertowej i to o określonych parametrach i z dość charakterystycznym 
wskazaniem sposobu wykorzystania. Są to jednak na tyle odlegle tematy, że nie ma co 
„gdybać”. Jeśli w przyszłym roku otrzymamy dofinansowanie do projektu to ruszymy z 
pracami projektowymi. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że ma do przekazania krótką informację 
odnośnie pytania Pani radnej Szter dotyczącego petycji. Pani Starosta powiedziała, że musi w 
tym miejscu pochwalić Wydziały, bo okazuje się, że nawet jeśli ona czegoś nie wie, to 
wszyscy trzymają rękę na pulsie. Temat jest nam znany. Informacja jest już na BIP-ie, 
jesteśmy więc na bieżąco. 

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że pozwoli sobie zabrać głos wprowadzając 
troszkę zmienny nastrój u Pani Starosty. Po pierwsze chciałby podziękować za odpowiedź, 
którą zarówno on jak i Pani radna Chrostowska otrzymali od Dyrektora Powiatowej Służby 
Drogowej. Odpowiedź jest tak satysfakcjonująca, że nawet się takiej nie spodziewali. Sprawa 
dotyczy planów remontów dróg na kolejne lata. W zasadzie wszystkie propozycje radnych z 
gminy Purda zostały w tym planie ujęte. Pan radny powiedział, że oczywiście zdaje sobie 
sprawę z tego, że plan to jeszcze nie realizacja, natomiast miło, że ktoś przeczytał wniosek 
radnych i skomponował projekt planu w ten sposób, by przynajmniej na dzisiaj był on 
satysfakcjonujący. Pan radny powiedział, że otrzymał też odpowiedź dotyczącą czasu dojazdu 
karetek pogotowia. Jest to odpowiedź, która nas wszystkich daleko nie satysfakcjonuje. 
Wystąpił do Wojewody w tej sprawie, ponieważ jest to niezgodne z ustawą o ratownictwie 
medycznym. Nie dostał jeszcze odpowiedzi, ale nie ponagla Wojewody, bo czeka na 
następnego, do którego wystąpi jeszcze raz. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ czas 
dojazdu karetek, nie tylko w pojedynczych przypadkach, ale również tzw. mediana jest 
regularnie przekraczana, jeśli chodzi o poszczególne miejscowości. Pan radny powiedział, że 
dostał informację dotycząca wyłącznie gminy Purda, dlatego ma prośbę by wystąpić o dane 
dotyczące wszystkich gmin naszego Powiatu. Bo jeśli we wszystkich gminach sytuacja jest 
podobna, to jest to tragedia. Pan radny przypomniał, że zajął się tą sprawą nie dlatego, że coś 
sobie wymyślił, ale dlatego, że miał prośby od mieszkańców, którzy pytali, dlaczego karetki 
tak długo dojeżdżają. Pan radny powiedział, że trzecia sprawa jaką chciał poruszyć dotyczy 
pytania, które zadawał na poprzedniej sesji. Pan radny poprosił by traktować go poważnie, bo 
pisanie mu, na co mają być pieniądze z ZIT-u jest niepoważne. On doskonale o tym wie, bo 
uczestniczył w ustaleniach dotyczących wyboru dróg, które będą robione, w opracowywaniu 
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ponieważ był wtedy wójtem. I nie trzeba mu 
takich rzeczy tłumaczyć. Pan radny powiedział, że zadał konkretne pytania i na te konkretne 
pytania nie dostał odpowiedzi. Pan radny powiedział, że nie będzie tych pytań jeszcze raz 
powtarzał, one są w protokołach z dwóch kolejnych sesji i bardzo prosi o udzielenie 
odpowiedzi jeszcze raz.  

Pan Małgorzata Chyziak powiedziała, że dziękuje za pochwały natomiast, co do 
trzeciego tematu to nikt nie zarzuca Panu radnemu niewiedzy. Wiemy, że był Pan Wójtem i 
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tworzył te dokumenty. Pani Starosta zapewniła, że w udzielonej odpowiedzi nie ma ani 
żadnego złego zamiaru ani złej woli, jeśli natomiast ta odpowiedź została udzielona w sposób 
niewystarczający, to jest na sali Pan Dyrektor Bal i być może on będzie w stanie coś 
rozświetlić. Pani Starosta podkreśliła, że na tym etapie odpowiedź, którą otrzymał Pan radny 
została sformułowana w oparciu o wiedzę, którą wspólnie z Panem Dyrektorem posiadamy.  

Pan Artur Bal  powiedział, że pytanie dotyczyło kwoty, jaką Powiat zamierza 
pozyskać na drogi powiatowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Informacja o tej kwocie została uzyskana w dniu 28 października z Urzędu Miasta w 
Olsztynie i tą samą kwotę podaliśmy w odpowiedzi. Takie pytanie otrzymaliśmy z Biura 
Rady i na takiej udzieliliśmy odpowiedzi. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Marian Piwcewicz stwierdził, że dyskusja nad 
sprawozdaniem Pani Starosty jest zakończona. 

 
Pkt 4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Pan Marian Piwcewicz poinformował, że interpelacje na piśmie można składać w 
dowolnym momencie a zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Powiatu Olsztyńskiego interpelacje 
składa się na piśmie w sprawach zasadniczych dla Powiatu. 

Pan Przewodniczący poinformował, że w okresie od ostatniej Sesji Rady Powiatu 
wpłynęły następujące interpelacje od radnych Powiatu Olsztyńskiego: 

- interpelacja Panów Andrzeja Abako i Jarosława Wolaka w sprawie zarezerwowania 
w budżecie Powiatu środków finansowych na zakup i wyposażenie pracowni USG 
przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem w celu przyspieszenia i poprawienia jakości 
pracy tej poradni – odpowiedź została udzielona. 

Następnie Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań, poinformował, że zgodnie 
z § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Olsztyńskiego zapytania składa się na sesji ustnie w sprawach 
dotyczących bieżących problemów powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o 
określonym stanie faktycznym.  

Pani Urszula Dziąba powiedziała, że pytanie do Pana Dyrektora Bala. Pani radna 
powiedziała, że interesuje ją docinek drogi Rudziska-Kobułty i chciałaby zapytać, jak to się 
stało, że 300 metrowy odcinek drogi nie został zrobiony, co dalej z tą sprawą? Pani radna 
powiedziała, że chciałaby też zapytać o pasy na jezdni, bo częściowo na tej drodze są 
wymalowane a częściowo nie. Bardzo ją ta sprawa interesuje, jako mieszkankę tamtego 
rejonu.  

Pan Artur Bal  powiedział, że droga Kobułty –Rudziska jest realizowana w ramach 
„schetynówek”, na podstawie wniosku złożonego w roku ubiegłym. Wniosek przewidywał 
remont odcinka około 4 kilometrowego zaczynającego się od około 270 metra od drogi 
krajowej, czyli nie przewidywał połączenia tej drogi z drogą krajową. Jak to się stało? Nie jest 
w tej chwili na to odpowiedzieć, dlaczego tak był napisany wniosek. Jeśli chodzi o wykonanie 
tej drogi, to również sposób realizacji tej inwestycji został zawarty we wniosku złożonym w 
roku ubiegłym. Droga została wykonana zgodnie z tym wnioskiem. Pan Dyrektor dodał, że 
rozumie, że działka, która leży przy drodze powiatowej może znajdować się w innym 
zarządzie, ktoś inny jest właścicielem. Ale w takich przypadkach zawsze Powiatowa Służba 
Drogowa występuje do właściciela o możliwość wykonywania zadań na danym gruncie. W 
tym przypadku można było również zwrócić się do PKP, jako właściciela tego odcinka drogi, 
o zgodę na wykonanie inwestycji. W roku 2015 liczyliśmy na to, że uda nam się ten 
remontowany odcinek przedłużyć, ale środki przeznaczone na realizację tego zadania były 
małe, musieliśmy przesuwać pieniądze z innych źródeł, by wykonać to w pierwotnym 
zakresie. Dlatego musieliśmy to zakończyć w tym momencie, jak było zaplanowane. 
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Pani Krystyna Szter powiedziała, że oczekuje pomocy i podpowiedzi w sprawie 
drogi w miejscowości Kaplityny. Pani Radna powiedziała, że jest również sołtysem Kaplityn, 
i ma wątpliwą przyjemność jeździć tą drogą, która w tym momencie jest już w stanie 
nieprzejezdnym. Pani radna poprosiła, by radni wczuli się w jej sytuację. Jako sołtys i radna 
powiatowa mieszka przy drodze powiatowej, która jest w fatalnym stanie i jest bezsilna. 
Droga ta jest w zarządzie Gminy Barczewo, środki zapewne przekazywane są gminie zgodnie 
z porozumieniem. Natomiast ma prośbę do Pana Dyrektora Bala, by przeanalizować, czy te 
środki wydawane są zgodnie z porozumieniem. To nie jest to długi odcinek, około 100 
metrów drogi. Czy nie warto byłoby coś z tym zrobić. Tą drogą jeżdżą mieszkańcy Kaplityn, 
Bogdan i Sapunek. Pani radna powiedziała, że bardzo liczy na pomoc w tej kwestii. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że oczywiście nie jest w stanie na dzisiaj 
podać rozwiązania tej sytuacji, ale chciałaby prosić Pana Dyrektora Bala o stworzenie 
zestawienia obejmującego krótkie, stosunkowo niedrogie do wykonania odcinki dróg w 
Powiecie. Pani Starosta powiedziała, że przyjęliśmy założenie, że drogi w gminach 
wewnętrznych remontujemy z ZIT-ów a w zewnętrznych w ramach „schetynówek”, dlatego 
nie możemy teraz zgłaszać drogi w Barczewie do „schetynówek”. Gdyby powstała taka lista, 
z podziałem na gminy, długością odcinków i jakimś szacunkowym kosztem, to zawsze w 
ciągu roku pojawiają się jakieś oszczędności przetargowe i będzie można pomyśleć, na co w 
pierwszej kolejności je przeznaczyć. 

Pani Bożena Wojarska powiedziała, że chciałaby zwrócić się do Pana Dyrektora z 
pytaniem, czy coś wymyślił w sprawie dokończenia kilkusetmetrowego odcinka oddanej w 
dniu dzisiejszej drogi w Gradkach. Pani radna powiedziała, że z tego co wie to Wójt Gminy 
Dywity jest gotowy dofinansować inwestycję, więc może warto podjąć tę inicjatywę. 

Pani Małgorzata Chyziak zaproponowała, by umówić się w ten sposób, że po tym 
jak Pan Dyrektor przedstawi swoją listę odcinków dróg i jeśli coś na niej się nie znajdzie, to 
będziemy ewentualnie dopisywać, zmieniać czy ustalać kolejność. Oczywiście w konsultacji 
z wójtami i burmistrzami. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że chciałby wrócić do kwestii drogi Cerkiewnik-
Różynka. Pan radny prosiłby Pana Dyrektora o spowodowanie, by powiat wykupił ten 
kawałek gruntu na poszerzenie drogi. By wystąpić do właścicieli ościennych działek z 
propozycją wykupu tych paru metrów kwadratowych, by ta droga spełniała chociażby 5 
metrowe normy. Pan radny powiedział, że chciałby wrócić też do sprawy Pana Waszczuka i 
dowiedzieć się, na jakim etapie jest ta sprawa i czy zdołaliśmy mu w jakiś sposób pomóc. 

Pani Małgorzata Chyziak poprosiła o zabranie głosu panią dyrektor Świeczkowską i 
udzielenie odpowiedzi, na jakim etapie jest ta sprawa. 

Pani Aneta Świeczkowska powiedziała, że postępowanie w sprawie legalizacji 
turbiny trwa, a ponieważ jest to sprawa indywidualna, to udzielanie informacji o zakresie 
postępowania jest ograniczone. Pani Dyrektor powiedziała, że decyzja nie została jeszcze 
wydana, natomiast jeśli chodzi o zalewanie działki Pana Waszczuka, to nie mieliśmy w 
ostatnim czasie sygnałów, by takie zdarzenia miały miejsce.  

Pan Andrzej Abako powiedział, że chciałby zapytać o kwestę pałacu w Smolajnach i 
sytuacji z nim związanej. Czy Zarząd Powiatu podejmował jakieś decyzje w tej sprawie? Czy 
rozmawiał z Kurią? Jakie są dalsze losy tego pałacu, czy będziemy w dalszym ciągu 
pokrywali koszty jego utrzymania aż do wygaśnięcia umowy, czy na dzisiaj trwają jakieś 
rozmowy dotyczące przejęcia przez Kurię tego obiektu? Jeśli tak, to co dalej z bursą, czy 
planujecie Państwo budowę nowej bursy, czy też będziemy szukać jakiegoś budynku w 
Dobrym Mieście. Druga sprawa jaką chciałby poruszyć, to kwestia spółki Fotowoltaika 
Gryźliny, jak ona na dzisiaj wygląda, czy ta spółka przynosi korzyści Powiatowi. Pan radny 
poprosił, by Pani Starosta powiedziała na ten temat dwa słowa na sesji, natomiast w pisemnej 
odpowiedzi opisała całość jej działalności z uwzględnieniem kosztów i zysków. Trzecia 
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kwestia to prośba o udostępnienia danych na temat zatrudnienia w Starostwie Powiatowym i 
Powiatowej Służbie Drogowej. Według stanu na dzień 1.12.2014 r. i na dzień 30.11.2015 r.  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jeśli chodzi o zatrudnienie to oczywiście 
informacja zostanie przygotowana. Jeśli chodzi o Fotowoltaikę, to wiemy, że spółka działa, 
natomiast co do jej dochodów to informacja pisemna zostanie przygotowana. Natomiast jeśli 
chodzi o pałac w Smolajnach, to oczywiście wszyscy szanujemy zapisy umowy dwustronnej 
obowiązującej do roku 2029 i oczywiście nikt szkoły stamtąd nie wypędza. Na drugim końcu 
tej sprawy jest fakt, że jest tam pałac, który jest w minimalnym stopniu utrzymywany, czyli 
żadne remonty nie są tam robione, jest o tylko lekko ogrzewany. Pani Starosta powiedziała, że 
z tego co wie, to był pomysł, by zająć się kompleksem w Smolajnach, ponieważ znalazła się 
jakaś fundacja lub stowarzyszenie, które mogłoby zająć się odnowieniem tych obiektów. 
Przedstawiona została Kurii sytuacja obecna, że pałac jest wolny, zajęcie się nie odbywają. 
Przedstawiona została informacja dotycząca internatu, że tam młodzież jednak przebywa. 
Przedstawiono również informację, że na terenie kompleksu znajduje się powiatowa działka z 
budynkiem bez dojazdu i lokatorami, bo nie wszyscy wyrazili chęć by się stamtąd wynieść. 
Tak naprawdę na tym to stanęło. Od tamtego spotkania nie mamy żadnych informacji, ani ze 
strony Kurii, ani fundacji. 

Pan Marek Świątek powiedział, że chciałby jeszcze odnieść się do informacji, którą 
otrzymał w sprawie Łęguckiego Młyna. Pan radny powiedział, że chciałby się dowiedzieć, 
czy mamy jakaś wiedzę na dzień dzisiejszy, na jakim etapie jest postępowanie wobec byłego 
prokurenta spółki. Kiedy to postępowanie może się skończyć? 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że nim Pani Starosta odpowie, to chciałby się 
również wypowiedzieć w tym temacie. Pan radny poprosił o przygotowanie odpowiedzi na 
piśmie na pytania: 

- w jakiej wysokości środki finansowe zostały zaangażowane w remont i modernizację 
ośrodka Łęgucki Młyn od czasu przejęcie ze Skarbu Państwa? 

- czy dokonano inwentaryzacji wyposażenia ośrodka? 
- czy prawdą jest, że część tego wyposażenia zniknęła? 
Pan radny przypomniał, że kilka lat temu została tam powołana spółka do zarządzania 

ośrodkiem. Ta spółka upadła a Powiat ponosi koszty. Interesującą sprawą jest też to, że prąd 
był sprzedawany, natomiast bezumownie. W związku z tym pojawia się pytanie retoryczne, 
czy nadzór nad spółką był prowadzony przez poprzednie władze właściwie? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że na niektóre z tych pytań, jest odpowiedź w 
piśmie, które otrzymał Pan radny Świątek. Na pozostałe przygotujemy pisemną odpowiedź, 
która również zostanie przedstawiona wszystkim radnym. Pani Starosta poprosiła Panią 
Dyrektor Grzybowską, by odpowiedziała na pytanie dotyczące tego, na jakim etapie jest 
sprawa byłego prokurenta. 

Pani Katarzyna Grzybowska poinformowała, że postępowanie prokuratorskie 
zostało zakończone i sprawa została przekazana do sądu. Sprawa w sądzie toczy się i z 
ostatnich informacji wynika, że zbliża się do zakończenia. Pani Dyrektor poinformowała, że z 
tego co wie sąd miał problemy z przesłuchiwaniem świadków, m.in. księgowej spółki, którą 
trzeba było ściągać na przesłuchanie z Kołobrzegu. Następna rozprawa wyznaczona jest na 
około 10 grudnia. Odnosząc się do kwestii inwentaryzacji Pani Grzybowska powiedziała, że 
spółką, jako likwidator zajmuje się od stosunkowo niedawna, ale jako dyrektor Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami uczestniczyła w przejęciu tego ośrodka od Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i od Lasów Państwowych. Oczywiście w momencie przejęcia mienia od 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów była zrobiona inwentaryzacja i na jej podstawie 
zakupiliśmy to mienie. Natomiast potem były robione inwentaryzacje, za każdym razem, gdy 
zmieniał się podmiot zarządzający, czyli w momencie, gdy powstawało gospodarstwo 
pomocnicze przy Zespole Szkół w Olsztynku, potem w momencie likwidacji gospodarstwa 
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itd. Pani Dyrektor powiedziała, że na resztę pytań przygotuje odpowiedź pisemną. 
Pan Marian Piwcewicz zamknął punkt 4 i zarządził 10 minutową przerwę. 

 
Pkt 5. Realizacja budżetu Powiatu. 
 

Pan Marian Piwcewicz poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok (druk nr 55). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów 
w wysokości 50.000 zł dla Zespołu Szkół w Biskupcu, dlatego zmiany budżetowe będą 
omawiane łącznie z autopoprawką Zarządu Powiatu. Jeżeli chodzi o wyniki budżetu, to po 
stronie dochodowej zostaje wprowadzona kwota 213.587 zł, a po stronie wydatkowej 
wprowadzamy kwotę 105.728 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 107.859 
zł, jako nierozdysponowana, zostanie przeznaczona z zmniejszenie deficytu, a tym samym 
naszych potrzeb kredytowych. Po przyjęciu przez Wysoką Radę zmian deficyt wyniesie 
492.141 zł. Jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany w budżecie, to przede wszystkim 
przyjmujemy środki od donatorów, tj.: 

− Fundusz Pracy przeznaczył kwotę 39.500 zł z przeznaczeniem na zagrody 
specjalne dla pracowników Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne od tych nagród, 

− Darczyńca przekazał kwotę 6.000 zł na rzecz Domu dla Dzieci w Gryźlinach, 
zgodnie z wolą darczyńcy środki zostaną przeznaczone na korepetycje dla 
wychowanków, 

− Powiatowa Służba Drogowa wygospodarowała, w ramach wyższych dochodów, 
kwotę 20.564 zł i wnioskuje o jej przekazanie na sprawy związane z utrzymaniem 
dróg, 

− Urząd Marszałkowski przekazał Powiatowi Olsztyńskiemu kwotę 2.718 zł, jako 
ostateczne rozliczenie projektu: Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego. 
Miasto Olsztyn również dokonało rozliczenia inwestycji, która prowadzona była 
w gminie Stawiguda na drodze do miejscowości Bartąg, i zwróciło kwotę ok. 
35.000 zł, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało kwotę 220.200 zł, związaną z 
wykonaniem wyższych dochodów z tytułu podpisanych porozumień z powiatami 
za pobyt dzieci z innych powiatów w naszych rodzinach zastępczych i domach 
dziecka. 

Zwiększone dochody, głównie chodzi o ostatnią pozycję, przeznaczane są na zagadnienia 
związane z opieką społeczną. Uzupełnione zostaną plany finansowe następujących jednostek: 

− domów dla dzieci – kwota 80.500 zł, z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby 
remontowe oraz doposażenie jednostek. Wykaz jednostek w tej części został 
przedstawiony w uzasadnieniu, 

− domów pomocy społecznej – kwota 39.000 zł, która wraz z przesunięciami 
wewnątrz budżetu dps-ów w kwocie 150.000 zł, zostanie przeznaczona na 
najpilniejsze potrzeby remontowo – inwestycyjne. Wykaz jednostek w tej części 
został przedstawiony w uzasadnieniu, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie – kwota 31.200 zł, z 
przeznaczeniem na doposażenie stanowisk oraz wykonanie sieci telefonicznej i 
monitoringu w nieruchomości przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie. 

Jeżeli chodzi o zmiany wewnątrz budżetu, które proponuje się do przyjęcia w ramach 
uprawnień Rady Powiatu, to PSD wnioskuje o przesunięcie kwoty 141.006 zł na wydatki 
związane z pracami geodezyjnymi, przy realizowanych projektach technicznych na drogach 
wskazanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatkowo w 
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ramach tańszego wykonania odcinka drogi powiatowej Nr 1450N na odcinku DK 51 w 
kierunku Wilimy, zaoszczędzono kwotę 45.000 zł, którą jednostka zamierza przeznaczyć na 
zakup przyczepy do ciągnika dla Obwodu Drogowego w Barczewie.  

Pan Marian Piwcewicz poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetowej o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja 
zajmowała się przedmiotowym projektem. Kwestią, nad którą najwięcej dyskutowano, 
dotyczy zakupu kombajnu zbożowego przez Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach. 
Komisja Budżetowa wspólnie z Komisją Gospodarki złożyła w tej sprawie wniosek do 
Zarządu Powiatu w Olsztynie, tj. o dogłębną analizę możliwości pozyskania dodatkowych 
środków na ten cel. Dodatkowo Komisje spotkają się z Panią Dyrektor szkoły i ocenią stan 
faktyczny. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok i wnioskuje o jej przyjęcie 
wraz z autopoprawką bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w 
sprawie wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok wraz z autopoprawką bez poprawek. W 
głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, głosów 
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że wniosek 
został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok wraz z 
autopoprawką, w brzmieniu przekazanym radnym. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr X/91/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok. 

Załącznik nr 5 
 
Pkt 6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-
2018. 
 

Pan Marian Piwcewicz poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2015-2018 (druk nr 56). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że przedstawione zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej wraz z autopoprawką są konsekwencją podjętych zmian w budżecie 
Powiatu, zmiany wyniku finansowego, czyli zmniejszenia deficytu, jak również 
przedsięwzięć realizowanych przez PSD.  

Pan Marian Piwcewicz poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetowej o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018 i wnioskuje o jej przyjęcie 
wraz z autopoprawką bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w 
sprawie wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-
2018 wraz z autopoprawką bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za 
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przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, głosów „przeciw” nie było, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Następnie Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2015-2018 wraz z autopoprawką, w brzmieniu przekazanym radnym. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 
głosów „przeciw” nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pan Wiceprzewodniczący 
stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr X/92/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 
lata 2015-2018. 

 
Załącznik nr 6 

 
Pkt 7. Gospodarowanie mieniem Powiatu. 
 

Pan Marian Piwcewicz poprosił Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 
65 obciążonych służebnością przejścia i przejazdu (druk nr 57). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że to był również punkt, co do którego było 
wiele pytań na posiedzeniu Komisji. Pani Starosta poprosiła o przyjęcie projektu uchwałę w 
brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych.  

Pan Marian Piwcewicz poprosił Przewodniczące Komisji Gospodarki oraz Komisji 
Budżetowej o przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych 
w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65 obciążonych służebnością przejścia i przejazdu i wnioskuje 
o jej przyjęcie bez poprawek.  

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych 
w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65 obciążonych służebnością przejścia i przejazdu i wnioskuje 
o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w 
sprawie wniosków Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu 
uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Olsztynie przy ul. 
Bałtyckiej 65 obciążonych służebnością przejścia i przejazdu bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów „przeciw” 
nie było, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że wniosek 
został przyjęty. 

Następnie Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 
65 obciążonych służebnością przejścia i przejazdu, w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych, głosów „przeciw” nie było, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Pan 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr X/93/2015 w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia nieruchomości położonych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65 
obciążonych służebnością przejścia i przejazdu. 
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Załącznik nr 7 

 
Pkt 8. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego. 
 

Pan Marian Piwcewicz poprosił Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół i placówek 
specjalnych na terenie powiatu olsztyńskiego (druk nr 58). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że niniejszy projekt uchwały ustala nowy 
plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem 
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego, 
ponieważ w Barczewie z dniem 1 września 2015 r. zostało utworzone Liceum 
Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzących w skład 
miejscowego Zespołu Szkół. Dodatkowo zgodnie z pismem Burmistrza Jezioran z dnia 15 
września br. zmianie uległ wykaz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę. 
Zlikwidowano Trzyletnie Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Jezioranach. 

Pan Marian Piwcewicz poprosił 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 w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół i placówek specjalnych na terenie powiatu 
olsztyńskiego i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Pan Andrzej Abako powiedział, że w tej sieci szkół są tzw. technika. Pan radny 
zapytał, czy Zarząd Powiatu analizował funkcjonowanie tych szkół na terenie powiatu, w 
szczególności z osiągnięciami młodzieży, która do tych szkół uczęszcza. Po rozmowie z 
rodzicami, które uczyły się w technikum można dostrzec niezadowolenie rodziców i samej 
młodzieży z tych sukcesów, jakie powinni osiągnąć na koniec. Dzieci kończąc techników 
powinni uzyskiwać tytuł technika, a okazuje się, że w klasie na kilkanaście osób nikt takiego 
tytułu nie zdobywa. W z związku z tym rodzice i dzieci czują się trochę oszukani, bo chodziły 
4 lata do technikum, a kończą średnią szkołę. Jak wszyscy nie zdają egzaminu, to chyba coś 
jest nie tak, mając na myśli system nauczania, dlatego Zarząd powinien tę kwestię 
przeanalizować. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że Zarząd Powiatu przy okazji przyjmowania 
inoformacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olsztyńskiego za rok szkolny 
2014/2015 zapoznał się z tą kwestią i również zwrócił na to uwagę. Pani Dyrektor Guga 
otrzymała wstępna zalecenia, by na podstawie tego sprawozdania zostały przeprowadzone z 
dyrektorami poszczególnych szkół rozmowy i oczywiście trzeba temu zaradzić.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w 
sprawie wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji o przyjęcie 
projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz 
szkół i placówek specjalnych na terenie powiatu olsztyńskiego bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, głosów „przeciw” 
nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że wniosek 
został przyjęty. 

Następnie Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół i placówek 
specjalnych na terenie powiatu olsztyńskiego, w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały 
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głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pan 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr X/94/2015 w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół i placówek 
specjalnych na terenie powiatu olsztyńskiego. 

 
Załącznik nr 8 

 
Pkt 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olsztyńskiego za rok 
szkolny 2014/2015. 
 

Pan Marian Piwcewicz poprosił Panią Barbarę Guga, Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej. 

Pani Barbara Guga powiedziała, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Olsztyńskiego sporządzana jest co roku na podstawie ustawy o systemie oświaty i 
przekazywana Radzie do końca października. W całości informacja prezentowana była na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu. Państwo również otrzymaliście przedmiotową informację 
drogą elektroniczną. Pani Dyrektor powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma przygotowanej 
skróconej wersji prezentacji multimedialnej. Niemniej postara się w kilku zdaniach o niej 
opowiedzieć. Treść informacji nie została prawnie określona, ale powinna zawierać wyniki 
egzaminu maturalnego, wyniki potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a także działania 
podejmowane przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnym potrzebami 
edukacyjnymi oraz powinna zawierać nadzór. Nasze sprawozdanie jest trochę obszerniejsze, 
odzwierciedla zadania powiatu w zakresie oświaty, liczy siedemdziesiąt parę stron, układ jest 
tabelaryczny i łatwo się czyta. Sporządzane jest porównawczo, czyli tam gdzie się da dane 
porównywane są do lat poprzednich.  
 Pan Marian Piwcewicz poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Promocji o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
 Pan Henryk Goździcki powiedział, że na posiedzeniu Komisja zapoznała się z 
przedmiotową informacją w prezentacji multimedialnej i komentarza. Komisja uznała, że 
informacja została bardzo dobrze i rzetelnie przygotowana i w pełni odzwierciedla sytuację 
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. Pani Dyrektor zasługuje na 
pochwałę, że zebrała tyle materiałów i tak rzetelnie to przedstawiła.  
 Pan Andrzej Abako powiedział, że również chciałby pochwalić Panią Dyrektor 
Gugę, ale chciałby poruszyć jeszcze jeden temat, który zgłaszają rodzice i dzieci. W liceach w 
Olsztynku i Dobrym Mieście powstały bardzo fajne klasy mundurowe, które rzeczywiście się 
wyróżniają na tle pozostałych szkół chociażby swoimi uniformami. W związku z powyższym 
rodzice i uczniowie proszą organ założycielski, w związku z promocją tych szkół i sposobem 
przyciągania uczniów, o rozważenie możliwości współfinansowania zakupu umundurowania 
chociażby w 50%. Taki zakup jest raz na trzy lata i w przypadku 1 ucznia to koszt około 250 
zł. Być może to jeszcze bardziej przyciągnęłoby młodzież powiatu, do tych dwóch szkół.  
 Pan Marian Piwcewicz powiedział, że swego czasu był minister, który wprowadzał 
mundurki do szkół i to się spotkało z bardzo ostrym sprzeciwem. W tej chwili arbitralne 
podejmowanie decyzji odnośnie dofinansowania do mundurków byłoby trochę przedwczesne. 
Być może część rodziców chce, ale sami uczniowie mogą być nie do końca zainteresowani. 
Temat jest do rozważenia, ale przed podjęciem decyzji finansowych należałoby sprawdzić 
opinie na ten temat w szkołach.   
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że Zarząd Powiatu rozważy możliwość 
takiego dofinansowania, zobaczymy co da się zrobić.  
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Pan Andrzej Abako odnosząc się słów Wiceprzewodniczącego, powiedział, że w tym 
przypadku młodzież bardzo chętnie chodzi w mundurach, są widocznie i wiadomo, że chodzą 
do naszych szkół. Zarówno w Olsztynku, gdzie jest czarne umundurowanie, jak i w Dobrym 
Mieście gdzie jest moro w odcieniach zielonych.  

Pani Anna Klewiado powiedziała, że to Pan Giertych wprowadził mundurki do szkół, 
ale to zupełnie o coś innego chodziło. Mundurki dotyczyły wszystkich szczebli szkół. 
Natomiast Pan Abako mówi o klasach profilowanych, typu leśnik wojskowy, strażak. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że kończył Technikum Mechaniczne w Elblągu i 
też był obowiązek mundurków, ale były finansowane z własnych środków.  
Następnie Pan Wiceprzewodniczący powiedział, że wobec braku głosów sprzeciwu uznaje 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olsztyńskiego za rok szkolny 
2014/2015 za przyjętą. 
 
Pkt 10. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2016. 
 

Pan Marian Piwcewicz poprosił Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (druk nr 59). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że taka uchwała jest corocznie podejmowana 
przez Radę. Wszelkie formalności zostały zachowane. Projekt uchwały był konsultowany. 

Pan Marian Piwcewicz poprosił 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 w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2016 i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w 
sprawie wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji o przyjęcie 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu 
Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 bez poprawek. W 
głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, głosów 
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że wniosek 
został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, w brzmieniu przekazanym 
radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pan 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr X/95/2015 w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

 



 19

Załącznik nr 9 
 
Pkt 11. Funkcjonowanie szpitali powiatowych. 
 

Pan Marian Piwcewicz poprosił Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza 
w Biskupcu (druk nr 60). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest to kolejna uchwała wprowadzająca 
zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Biskupcu. Niemniej taka jest procedura. We 
wrześniu wyraziliśmy zgodę Panu Dyrektorowi szpitala na połączenie dwóch oddziałów, 
wewnętrznego z oddziałem kardiologii. Na dzień dzisiejszy zakończyły się negocjacje z NFZ 
i od 1 stycznia będą mogły one funkcjonować w kształcie zaproponowanym przez Dyrektora. 
Efektem połączenia dwóch oddziałów w jeden jest zamknięcie komórki pn. pracownia 
elektroterapii. Funkcjonowała ona tylko i wyłącznie na potrzeby oddziału kardiologicznego. 
Natomiast nikt nie traci pracy w związku z tym. Zakres działań połączonego oddziału będzie 
taki jak dotychczas. Zmiany wynikają z ekonomicznego podejścia i umowy zawartej z NFZ. 
Gdyby chciano utrzymać stan dotychczasowy, to na pewno należałoby doinwestować oddział 
kardiologiczny, głównie w kadrę specjalistyczną.    

Pan Marian Piwcewicz poprosił Przedstawiciela Komisji Spraw Społecznych o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Urszula Dziąba powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi 
Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pan Marian Piwcewicz zarządził 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 21 
radnych, głosów „przeciw” nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pan 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Następnie Pan Marian Piwcewicz zarządził 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 21 radnych, głosów „przeciw” 
nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała 
została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr X/96/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu. 

 
Załącznik nr 10 

 
Pkt 12. Ustalenie wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych 
Powiatu Olsztyńskiego. 

 
Pan Marian Piwcewicz poprosił Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych powiatu 
olsztyńskiego (druk nr 61). 
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Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest to jedna z wielu uchwał, które 
obowiązują tylko przez rok czasu. Ustawa nakazuje nam podjęcie takiej uchwały. Dotychczas 
nie było przypadku gdzie musielibyśmy z niej korzystać.   

Pan Marian Piwcewicz poprosił Przewodniczącą Komisji Gospodarki o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i 
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach 
administracyjnych powiatu olsztyńskiego i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w 
sprawie wniosku Komisji Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych powiatu olsztyńskiego bez 
poprawek. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 
radnych, głosów „przeciw” nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pan 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Następnie Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych powiatu 
olsztyńskiego, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu 
wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” 
nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała 
została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr X/97/2015 w sprawie ustalenia 
wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych powiatu 
olsztyńskiego. 

 
Załącznik nr 11 

 
Pkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Pan Marian Piwcewicz poinformował, że Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła do 
Rady Powiatu informację o przebiegu składania oświadczeń majątkowych przez radnych V 
kadencji w 2014 i 2015 roku. Informacja została przesłana wszystkim radnym drogą 
elektroniczną w dniu 2 listopada br. 
Ponadto do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma dotyczące oświadczeń majątkowych: 

− informacja Starosty Olsztyńskiego o przebiegu składania oświadczeń 
majątkowych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń Staroście 
(członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne 
w imieniu Starosty),  

− informacja Pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przebiegu 
składania oświadczeń majątkowych przez Starostę Olsztyńskiego i 
Przewodniczącą Rady Powiatu,  

− informacje Naczelników Urzędów Skarbowych w Olsztynie, Ostródzie i Nidzicy o 
wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i 
pracowników samorządowych.  

 Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy radni chcą aby odczytać poszczególne pisma? 
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Jeżeli nie, to jest możliwości szczegółowego zapoznania się z pismami w Biurze Rady. 
Pan Marian Piwcewicz powiedział, że dodatkowo do Rady Powiatu wpłynęły pisma: 
− Burmistrza Olsztynka przekazujące Stanowisko Rady Miejskiej w Olsztynku w 

sprawie planowanych zmian w Wojewódzkim Planie Działania Systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, 

− Rady Gminy w Stawigudzie popierające powyższe stanowisko Rady Miejskiej w 
Olsztynku, 

− Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia br. w sprawie planowanych zmian w Wojewódzkim 
Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy radni chcą aby odczytać poszczególne pisma? 
Jeżeli nie, to jest możliwości szczegółowego zapoznania się z pismami w Biurze Rady. 

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że Prezydent Olsztyna ogłosił, że przyszły rok 
będzie rokiem 550-lecia przyłączenia Warmii do Polski. Warto byłoby by również Powiat 
Olsztyński, a jeszcze lepiej, gdyby wszystkie samorządy z terenu Warmii udało się na kłonić 
do podkreślenia tego typu daty. W świadomości mieszkańców naszego powiatu istnieje coś 
takiego jak fakt, że od 70 lat gospodarujemy na tych ziemiach, co nie jest prawdą. Warmia 
należała do Polski od II Pokoju Toruńskiego w 1466 roku, czyli po wojnie trzynastoletniej i 
do pierwszego rozbioru Polski, czyli do roku 1772. Nie biorąc pod uwagę okresu rozbiorów, 
to w przyszłym roku będzie 377 – lecie przynależności Warmii do Polski, a nie funkcjonuje to 
w świadomości mieszkańców. Tymczasem w okresie między II Pokojem Toruńskim a datą 
pierwszych rozbiorów, Warmia jako kraina rozkwitła. Zarówno pod względem gospodarczym 
jak i kulturalnym. Wtedy też na tych ziemiach działał Mikołaj Kopernik, którego sprowadził 
wuj Łukasz Watzenrode i jedno z największych dzieł naukowych na świecie powstało właśnie 
na polskiej Warmii. Tutaj też ostatnim gospodarzem przed rozbiorami był książę poetów 
biskup Ignacy Krasicki. Na przykład powiedzenie „każdy orze jak może” jest jego autorstwa. 
Wszyscy je powtarzamy, a mało kto je z nim kojarzy. Gospodarzami na Warmii przez 306 lat 
byli biskupi. Jest to prawda historyczna i trzeba o tym powiedzieć. Należy podkreślić, że byli 
to wybitni biskupi akurat w tym okresie, dlatego że tylko biskup warmiński i krakowski mieli 
tytuł księcia. Inni biskupi takiego tytułu nie mieli. Biskupi warmińscy zasiadali w Senacie 
Polski na szóstym miejscu, czyli był to 6 senator Rzeczypospolitej Polskiej. Byli to tak wielcy 
Ludzie jak Kromer, Dantyszek, Krasicki. Pięciu z tych biskupów zostało prymasami Polski, a 
jeden nawet Papieżem. Piccolomini, jako Pius II, był pierwszym papieżem z diecezji polskiej. 
Dopiero kilkaset lat później był Jan Paweł II. Mając na uwadze powyższe warto włączyć się 
w tę akcję, koordynować działania z Miastem Olsztynem i podjąć w tej sprawie uchwałę, czy 
stanowisko Rady. 

Pan radny powiedział, że jest jeszcze druga sprawa. Otóż dotarł do informacji, że 
Powiat Olsztyński chce zgarnąć całą pulę środków przeznaczonych na drogi powiatowe w 
ramach ZIT. Pan Laskowski zapytał Starostę, czy jest to prawda? 

Pani Małgorzata Chyziak odpowiedziała, że nie jest to prawda.  
Pan Jerzy Laskowski powiedział, że takie informacje wyczytał w piśmie od Pani 

Starosty. Pan radny powiedział, że albo coś źle zrozumiał, albo są nowe kwoty, o których nie 
wie. Z informacji, jakie posiada Pan radny, na drogi jest 12.000.000 euro, czyli ok. 
50.000.000 zł, a Powiat chce pozyskać 49.900.000 zł, czyli całość.  

Pani Małgorzata Chyziak zaprzeczyła i powiedziała, że bardzo dobrze byłoby gdyby 
było więcej niż można. Jeżeli chodzi o pierwszą inicjatywę, to Pan radny nie mógł się lepiej 
wstrzelić z tak świetnym wnioskiem, ponieważ mamy wielką pasjonatkę Warmii, jaką jest 
Pani Magdalena Bujewicz – Mydlak, którą wszyscy Państwo znacie. Pani Starosta będzie 
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oczekiwać na jakąś bardzo dobrą propozycję, jak można byłoby Powiat zaangażować w te 
przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o kwoty w ramach ZIT, to pula na drogi jest odrębna dla 
różnych priorytetów 4e i 7b. Z informacji jakie płyną od koordynatora projektu, czyli Miasta 
Olsztyna, to zostało wyliczone z tego, co otrzymaliśmy.   

Pani Grażyna Grzegorzewska powiedziała, że chciałaby zgłosić formalny wniosek 
dotyczący wszystkich radnych, aby na czas trwania sesji radni wyciszali lub wyłączali swoje 
telefony komórkowe. W dobrym tonie byłoby gdybyśmy się nawzajem szanowali. To jest 
tylko kilka godzin i można tak zaplanować czas, by telefony można byłoby wyłączyć. Na 
pewno niczemu by to nie zaszkodziło, a naszym obradom pomogło.  

Pan Marian Piwcewicz odnosząc się do propozycji Pana Jerzego Laskowskiego 
powiedział, że sprawa nie dotyczy całego Powiatu. Olsztyn na pewno zorganizuje jakieś 
seminarium naukowe. Jeśli chodzi o Powiat Olsztyński, to leży on nie tylko na terenach 
historycznej Warmii, ale również Mazur. W tym momencie należałoby wydzielić te gminy, 
które należą do terenu Warmii. Zresztą w tym temacie świetnie zorientowana jest Pani 
Bujewicz – Mydlak, co udowodniła na posiedzeniu komisji. Dobrze byłoby gdyby Pani 
Bujewicz – Mydlak przedstawiła również wszystkim radnym sprawozdanie dotyczące 
zamierzeń promocyjnych Powiatu Olsztyńskiego.    

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że chciałby wszystkich radnych przeprosić za to, 
że muszą cierpieć przez jego telefon komórkowy. Niestety nie może go wyłączyć. Pan radny 
powiedział, że jest w trakcie terapii i sygnał komórki przypomina kiedy należy wziąć lek. 
Jeżeli komórka jest wyłączona, to o tym fakcie zapomina. Nie może natomiast przerwać 
terapii, bo jest to leczenie antywirusowe.    

Pani Anna Klewiado powiedziała, że chciałaby zgłosić swoją kandydaturę do składu 
Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji, ponieważ jest najbliższa 
wykształceniu i znajomości tematu.   

Pan Marian Piwcewicz poinformował radną, że może być członkiem kilku komisji.  
Pani Krystyna Szter zaproponowała, by Zarząd Powiatu rozważył możliwość 

powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jakiś czas temu 
funkcjonowała, potem zakończyła swoją działalność, może teraz warto do tego wrócić. Pani 
Radna pogratulowała i podziękowała za piękny kalendarz jaki wszyscy radni dzisiaj 
otrzymali.  

Pan Andrzej Abako powiedział, że w związku z wyborem Pana Mirosława 
Pampucha na Posła RP, Klub radnych „Nasz Powiat” wybrał nowego przewodniczącego i 
został nim Pan radny we własnej osobie.  

Pan Henryk Goździcki zapytał kto jest odpowiedzialny za usuwanie z pasa 
drogowego wywróconych przez wiatr drzew? Strażacy jeżdżą i usuwają konary, ale tylko z 
jezdni. Natomiast część z tych drzew zalega później w rowach przydrożnych. Zdarza się 
bowiem tak, że mieszkańcy okolicznych miejscowości sami przyjeżdżają i zabierają drzewo 
zostawiając gałęzie i inne resztki.  

Pan Artur Bal  powiedział, że jeżeli chodzi o wiatrołomy, to faktycznie strażacy 
usuwają je tylko z drogi. Przesuwane są w obrębie pasa drogowego, później pracownicy 
Powiatowej Służby Drogowej usuwają je z pasa drogowego. Mieszkańcy powinni zgłaszać 
takie rzeczy PSD, ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie za to pobierane są 
określone opłaty. Jeżeli ktokolwiek usuwa na wniosek i za zgodą PSD, powinien to uczynić 
od początku do końca, a więc wszystko powinno być usunięte.   

Pan Marian Piwcewicz ogłosił 5 minut przerwy. 
Po wznowieniu obrad sesji Pan Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o zmianę 

porządku obrad poprzez dodanie po punkcie 13 „Sprawy różne i wolne wnioski” 
dodatkowego punktu 14 „Zmiany w składzie komisji Rady Powiatu”. Wobec braku dalszych 
propozycji odnośnie zmian w porządku obrad Pan Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie 
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w sprawie zgłoszonego przez siebie wniosku. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 radnych, 
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Pkt 14. Zmiany w składzie komisji Rady Powiatu.  

 
Pan Marian Piwcewicz odczytał treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Promocji  

Następnie Pan Marian Piwcewicz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji, w odczytanym brzmieniu. W głosowaniu 
wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała została 
podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr X/98/2015 zmieniającą uchwałę w 
sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultur y, 
Kultury Fizycznej i Promocji. 

Załącznik nr 12 
 
Pan Henryk Goździcki poinformował radnych, że 1 grudnia br. o godzinie 16, w 

Starostwie odbędzie się wspólnie posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji 
Gospodarki oraz Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji w sprawie 
zaopiniowania projektu budżetu Powiatu na rok 2016. 
 Pani Joanna Michalska zaproponowała, by członkowie Komisji Budżetowej spotkali 
się 3 lub 4 grudnia br. o godzinie 15.30 bądź 16.00. Informacja zostanie wylana na skrzynki 
e-mailowe.  
  
Pkt 15. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pan Marian Piwcewicz zamknął obrady X sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu  
27 listopada 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 X/91/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 

na 2015 rok. 
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6. Uchwała Nr X/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018. 

7. Uchwała Nr X/93/2015 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w 
Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65 obciążonych służebnością przejścia i przejazdu. 

8. Uchwała Nr X/94/2015 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół i placówek specjalnych na terenie powiatu olsztyńskiego. 

9. Uchwała Nr X/95/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu 
Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

10. Uchwała Nr X/96/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi 
Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu. 

11. Uchwała Nr X/97/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i 
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w 
granicach administracyjnych powiatu olsztyńskiego. 

12. Uchwała Nr X/98/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia 
przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


