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Protokół Nr XI/15 
z XI Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 18 grudnia 2015 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1200 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1455 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 23 
 
Przed rozpoczęciem obrad Sesji odbył się: 

- występ uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. 
- wystąpienie Pani Moniki Hausman – Pniewskiej, Prezes Fundacji Fundusz Ziemi 

Olsztyńskiej. 
  
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła XI 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 Krystyna Szter – wyjazd za granicę, 
- Jan Żemajtys – zwolnienie lekarskie. 

  
Pani Alicja Wąsik poinformowała, że nie wpłynęły poprawki do treści protokołów 

z VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 września 2015 r., oraz IX Sesji w dniu 29 października 
2015 r. i zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Powiatu zatwierdziła ww. protokoły. 

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

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że po rozesłaniu materiałów sesyjnych 
wpłynął wniosek Pana Tadeusz Plawgo, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o 
wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego przyjęcia przez Radę Powiatu 
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. W związku z powyższym pani 
Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie po punkcie 12: „Zmiany w składzie Komisji 
Rady Powiatu” dodatkowego punktu 13 „Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
rok 2016”. Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przedstawionego 
wniosku. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  
Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
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4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2015 
− podjęcie uchwał (druki nr 62, 63). 
5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018 
− podjęcie uchwały (druk nr 64). 
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033 
− podjęcie uchwały. 
7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2016 
− podjęcie uchwały. 
8. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  
− podjęcie uchwały (druk nr 65). 
9. Gospodarowanie mieniem Powiatu 
− podjęcie uchwały (druk nr 66).  
10. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
− podjęcie uchwały (druk nr 67).  
11. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego 
− podjęcie uchwały (druk nr 68). 
12. Zmiany w składzie Komisji Rady Powiatu.  
− podjęcie uchwały (druk nr 69). 
13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016  
– podjęcie uchwały. 
14. Rozpatrzenie skargi. 
15. Sprawy różne i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad Sesji. 
 
Pkt 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że od ostatniej sesji Rady Powiatu 
w Olsztynie, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie. Efektem prac Zarządu są 
między innymi projekty uchwał, które są ujęte w porządku obrad sesji. 

Ponadto Zarząd zajmował się m.in. następującymi sprawami:  
- Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Rady Powiatu dotyczących projektu budżetu na 

rok 2016. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu i wieloletniej 
prognozy finansowej. W związku z powyższym stosowne projekty uchwał znalazły się w 
porządku obrad dzisiejszej sesji, 

- w zakresie spraw oświatowych Zarząd Powiatu spotkał się z Panią Joanną Maziuk, 
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, w sprawie zakupu kombajnu 
zbożowego na potrzeby warsztatów szkolnych. Pani Dyrektor ustosunkowała się do 
wszystkich wniosków i zapytań zgłaszanych przez komisje Rady Powiatu i zwróciła się 
z ponowną prośbą do Zarządu o zgodę na zakup używanego kombajnu w ramach 
środków, które posiada w budżecie na rok 2015. Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie 
postępowania na zakup i dostawę kombajnu, jednocześnie zdecydował o przeniesieniu 
środków przeznaczonych na zakup kombajnu do wydatków niewygasających wraz 
z upływem roku 2015, z terminem realizacji zakupu do 31 marca 2016 r., 

- w zakresie gospodarki nieruchomościami Zarząd Powiatu podjął decyzję o oddaniu w 
trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie nieruchomości na ul. Bałtyckiej 
65, przejętej w drodze darowizny z Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgodnie z 
deklaracją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jeszcze w tym roku, 
29 grudnia nastąpi przeniesienie części PCPR i pracowników na ul. Bałtycką, 
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- Zarząd Powiatu zajmował się sprawą firmy PROKRUSZ z Jonkowa, której właściciele 
protestują, że na jednej z dróg dojazdowych do firmy stanęły ograniczenia tonażowe. 
Właściciele firmy szukają możliwości rozwiązania problemu, który ich dotknął. Temat ten 
nie jest prosty i wiadomym było, że jeśli ustawimy ograniczenie to jedna ze stron 
(mieszkańcy Nowego Kawkowo) będzie zadowolona, a druga niekoniecznie. Informacja 
Pani Starosty o podjętych działaniach miedzy innymi spotkanie z Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych oraz poszukiwań alternatywnej drogi wywozu kruszywa. 
Odbyło się także w terenie spotkanie jednego z naszych radnych, Dyrektora Powiatowej 
Służby Drogowej oraz przedstawiciela nadleśnictwa. Udało się znaleźć wstępne 
rozwiązanie, ponieważ jest droga leśna, którą firma byłaby w stanie się poruszać i 
zobaczymy jaki będzie ostateczny efekt tych wspólnych prac. W chwili obecnej za całość 
zaistniałej sytuacji obwiniany jest Powiat.  

- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń po byłej kuchni w Szpitalu 
Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu na okres 10 lat. Najemca zostanie 
wyłoniony w drodze przetargu ustnego, cena wywoławcza stawki najmu zaproponowana 
przez szpital to 5 zł netto za m2 powierzchni miesięcznie. Zgodnie z informacją dyrektora 
pomieszczenia po byłej kuchni są w złym stanie technicznym, a niewykorzystywane 
generują koszty. Wynajem pozwoli na poprawienie ich jakości i pozwoli na pozyskanie 
dodatkowych dochodów przez szpital. 

- Pani Starosta poinformowała, że w dniu 3 grudnia uczestniczyła w posiedzeniu Konwentu 
Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego głównym tematem była 
sprawa kontraktów szpitalnych na rok 2016. Propozycje, które szpitale powiatowe 
otrzymały od Narodowego Fundusz Zdrowia przewidują faktyczne pozostawienie 
finansowania szpitali na poziomie roku 2015 pomimo niewielkiego zwiększenia 
kontraktów, które w całości pochłoną wydatki związane z podwyżkami dla pielęgniarek. 
Wobec wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali, Konwent Powiatów wystosował 
stanowisko adresowane do Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia z żądaniem minimum 5% 
wzrostu kontaktów szpitali powiatowych w roku 2016. Zapewne wystosowanie tego 
stanowiska niewiele da niemniej jednak stanowisko zostało podjęte. 

- Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego 
polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. Konkurs 
na prowadzenie punktu pomocy prawnej w Barczewie wygrała Fundacja „Inicjatywa 
Kobiet Aktywnych” z Olsztyna. Natomiast punkty w Olsztynku i Stawigudzie prowadzić 
będzie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” z Olsztyna. 

- Pani Starosta poinformowała, że w dniu 7 grudnia uczestniczyła w posiedzeniu Rady 
Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny. Spotkanie poświęcone było kwestii 
opracowania Strategii OOA, czyli dokumentu, na podstawie którego samorządy zrzeszone 
w Stowarzyszeniu będą mogły ubiegać się o środki zewnętrzne w ramach RPO. Po 
dyskusji Rada Stowarzyszenia zdecydowała o wszczęciu postępowania na wyłonienie 
wykonawcy dokumentu,  

- Jeśli chodzi o sprawy związane z promocją Powiatu to pod koniec listopada cztery 
drużyny rywalizowały o puchar Starosty Olsztyńskiego podczas VI Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. Powiat ufundował statuetki. W 
imieniu samorządu nagrody wręczał Pan Mirosław Szostek. 

- W dniach 6-8 grudnia wraz z dyrektorem PCPR odwiedziliśmy domy dla dzieci w 
Biskupcu, Olsztynku i Gryźlinach w ramach gestu świątecznego dzieciaki otrzymały 
prezenty głównie były to gry i słodycze. W ramach akcji „Świąteczna paczka” w 
Starostwie został postawiony kosz, do którego każdy mógł składać dary, był to odzew na 
pismo jednego z dyrektorów szkół, który nas poinformował, że zbierają dla matki 



 4

samotnie wychowującej czwórkę dzieci. Kosz udało się zapełnić. Pani Starosta 
podziękowała wszystkim darczyńcom za przekazane dary.  

- 10 grudnia nastąpiło oficjalny odbiór jednostki ratowniczo – gaśniczej w Biskupcu. Był to 
projekt dotyczący termomodernizacji tej jednostki. Koszt projektu to 1.400.000 złotych. 
Jest to największa inwestycja tego typu w historii Komendy Państwowej Straży Pożarnej 
w Olsztynie. Środki pozyskano z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, poza tym dodatkowo do inwestycji dołożyły się samorządy: Gmina Biskupiec 
kwotą 175.000 zł oraz Powiat Olsztyński kwotą 100.000 zł, Miasto Olsztyn i Wojewoda 
także przekazali środki na ten cel,  

- 15 grudnia 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu olsztyńskiego 
otrzymało detektory do wykrywania zawartości tlenku węgla o wartości 1000 zł każdy. 
Dekektory zostały ufundowane przez Powiat Olsztyński i trafiły do jednostek w 
Bartołtach Wielkich, Spręcowie, Droszewie, Purdzie i Kruzach,  

- od 21 – 23 grudnia stanowisko pracy do spraw promocji planuje częstowanie interesantów 
piernikami wykonane przez Panią Sylwię Włodarczyk, mieszkankę Gminy Dywity. 
Pierniki będą rozdawane w ramach świątecznego akcentu.  

Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Staroście za przedstawienie sprawozdania. 
 
Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła radnych o zadawanie pytań. Poinformowała, że 
interpelacje na piśmie mogą być składane w dowolnym momencie, Pani Przewodnicząca 
przypomniała, że zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Powiatu Olsztyńskiego interpelacje składa się 
na piśmie w sprawach zasadniczych dla Powiatu. 

Pan Jerzy Laskowski powiedział, nie chciałby psuć miłego nastroju, ale znowu nie 
otrzymał materiałów sesyjnych, dlatego deklaruje, że się z materiałami przesłanymi drogą 
elektroniczną zapoznał, żeby nikt nie pomyślał, że chciałby jakieś uchwały unieważniać. Pan 
radny powiedział, że ponieważ to się zdarza kolejny raz, to może warto wrócić do Statutu 
Powiatu i zmienić go w taki sposób, że jeżeli radny wyrazi zgodę na e-mailowe 
powiadamiania o sesji, to taki sposób powiadomienia byłby wystarczający. To zapewne 
usprawniłoby prace Rady i spowodowało, że wszystkie sesje byłyby prawidłowo zwołane, 
bez wady prawnej. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, 
by przystąpić do zmiany Statutu. 
 Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że jeśli chodzi o radnych, to nie ma większego 
problemu. Trzeba jednak pamiętać, że mamy 120 tysięcy mieszkańców i listy wysyłane w 
sprawach indywidualnych. Pan radny powiedział, że z InPostem trzeba twardo rozmawiać, 
żeby zaczął terminowo dostarczać listy. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że dopóki listy dostarczała poczta, to zawsze 
znajdował list w skrzynce. Tym razem otrzymał awizo i musiał specjalnie się fatygować po 
odbiór przesyłki do jednostki wskazanej. W związku z tym należałoby się zastanowić, czy 
koszty druku materiałów w formie papierowej nie są wyższe niż np. zakup radnym tabletów i 
przesyłanie materiałów w formie elektronicznej. Oczywiście należałoby najpierw rzetelnie 
wyliczyć koszty. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że przetarg został rozstrzygnięty, wygrała 
firma, która złożyła tańszą ofertę i nie było możliwości, żeby ten przetarg zakończył się 
innym wynikiem. Oczywiście teraz należy przyjrzeć się umowie z wykonawcą i sprawdzić, 
jakie mamy możliwości przymuszenia do rzetelnego wykonywania obowiązków a także, jakie 
są możliwości rozwiązania umowy. Odnosząc się do kwestii zakupu tabletów, Pani Starosta 
powiedziała, że z tego co wie, to swego czasu Biuro Rady zwracało się do radnych z 
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zapytaniem dotyczącym ewentualnego przejścia na formę elektroniczną i nie było woli 
większości. Jeśli to się zmieni, to oczywiście można do tematu powrócić.  

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że wobec tego należy ponownie zrobić rozeznanie 
wśród radnych. 

Pani Anna Klewiado powiedziała, że również nie chciałaby psuć świątecznej 
atmosfery, ale niestety życie jest życiem, problemy cały czas się pojawiają i trzeba je 
rozwiązywać. Pani Klewiado powiedziała, że jest nową radną, dlatego spraw, które chciałaby 
poruszyć jest wiele. Wynikają one ze spotkań z sołtysami i mieszkańcami i dotyczą przede 
wszystkim spraw drogowych. Pani radna powiedziała, że chciałaby podziękować za 
poprawienie drogi Kalisty-Skolity, gdzie wystarczył jeden telefon do Pana Stegienki, oraz 
przekazać szereg próśb od mieszkańców. Dotyczą one m.in. dokończenia remontu drogi w 
Świątkach. Czy Pan Dyrektor i Zarząd Powiatu widzą możliwość dokończenia tej inwestycji 
w roku 2016? Kolejna prośba to droga Konradowo – Gołogóra – Nowe Kawkowo. Pani radna 
powiedziała, że patrząc na stan tej drogi była zdziwiona, że ma statut drogi powiatowej. 
Mieszkańcy proszą o wyrównanie nawierzchni. Następna sprawa, to prośba mieszkańców 
Garzewa i Skolit, którzy proszą o postawienia lustra w Garzewie. Pani radna powiedziała, że 
dotarła do pisma Pana Dyrektora, który stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby stawiania tam 
lustra, ale mieszkańcy bardzo o to proszą. Prosi więc o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Pani 
radna dodała, że była też na drodze Kalisty-Dąbrówka i tam mieszkańcy dziękują za 
ustawienie barierek na zakręcie drogi, ale nadal proszą o naprawienie nawierzchni w tym 
miejscu i ustawienie znaków ograniczenia prędkości. Kolejna sprawa, to uszkodzony przepust 
na drodze Klony-Wilczkowo. Mieszkańcy i sołtys deklarują, że wykonają naprawę tego 
przepustu własnymi siłami i sprzętem, ale proszą Powiat o zakup materiałów. Pani radna 
powiedziała, że należy docenić taką inicjatywę społeczną i pomóc tym ludziom. Następna 
sprawa, to prośba mieszkańców wsi Garzewo i Gołogóra o ponowne rozpatrzenie sprawy 
budowy chodników w tych miejscowościach. Pani radna poprosiła o ponowne 
przeanalizowanie zasadności budowy chodników w tych miejscowościach, by mieszkańcy 
mogli bezpiecznie dojść do przystanku i do sklepu. Pani radna powiedziała, że ostatnią 
sprawę kieruje do wszystkich radnych, poszukując wsparcia i rady. Na terenie gminy Świątki 
jest wiele pięknych kapliczek warmińskich, wiele z nich wymaga remont. Jedna z nich, 
stojąca przy drodze powiatowej w centrum Świątek jest w szczególnie złym stanie. Gdyby 
jakieś pieniądze na odrestaurowanie tej kapliczki się znalazły, to byłaby bardzo wdzięczna. 

Pan Małgorzata Chyziak powiedziała, że zobowiązuje Pana Dyrektora Bala, do 
kontaktu z Panią radną i rozpoznania zgłoszonych dzisiaj spraw. Odnosząc się do sprawy 
kapliczek, kiedyś na terenie Powiatu był już realizowany projekt dotyczący ratowania 
kapliczek. Natomiast należy też pamiętać o corocznym konkursie ofert i jeżeli na terenie 
gminy działa jakieś stowarzyszenie, które mogłoby ubiegać się o środki na ochronę 
dziedzictwa, to powinno wystartować w konkursie. Pani Starosta poprosiła Panią Dyrektor 
Barbarę Guga o przekazanie Pani radnej informacji na temat zasad i terminów ubiegania się o 
środki w ramach otwartego konkursu ofert. 

Pani Bożena Wojarska przypomniała, że na ostatniej sesji Pani Starosta mówiła o 
opracowaniu listy fragmentów dróg do remontu, które zgłaszane były przez poszczególnych 
radnych. Pan dyrektor miał taką listę opracować i przekazać radnym. W związku z 
powyższym Pani radna chciałaby zapytać, czy jest coś takiego opracowywane i kiedy radni to 
otrzymają?  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Pan 
Dyrektor taką listę dróg przedstawił, jednak w związku z drobnymi błędami, które 
członkowie Zarządu zauważyli, lista została Panu Dyrektorowi zwrócona. Po naniesieniu 
poprawek, prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu materiał zostanie przesłany radnym. 

Pan Jerzy Laskowski zapytał, czy Pan Dyrektor Bal ma jeszcze pieniądze by załatać 
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dziury, które zagrażają zdrowiu i życiu użytkowników drogi? Niestety takie sytuacje są a jest 
koniec roku i słyszał, że Pan Dyrektor nie ma pieniędzy, by te dziury łatać.  

Pani Małgorzata Chyziak poprosiła Pana Dyrektora Bala o wyjaśnienie, czy ma 
jeszcze jakieś środki na najpilniejsze remonty drogowe. 

Pan Artur Bal  powiedział, że jak najbardziej posiada jeszcze środki. Powiatowa 
Służba Drogowa przewidziała w swoim planie finansowym środki, które w trakcie zimy 
pozwolą nam na wykonywanie bieżących napraw, chodzi tu przede wszystkim o zakup masy 
na zimno. Na tę chwilę tę masę jeszcze posiadamy i najpilniejsze remonty wykonujemy. 
Oczywiście nie zawsze możemy to robić ze względów technicznych, np. w warunkach 
opadów deszczu, dlatego prosimy Państwa radnych o cierpliwość. 

 
Pkt 4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2015. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2015 (druk nr 62). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że przedłożone zmiany w budżecie są 
zmianami przygotowującymi budżet do zamknięcia roku, czyszczącymi budżet Powiatu. Jeśli 
chodzi o zaproponowane zmiany, to na początku grudnia wpłynęły nieplanowane dochody 
oraz końcowe rozliczenia związane z rozliczeniem środków dotacyjnych. W związku z tym 
kwota 447.656 zł, jako nieplanowane dochody wpłynęła do budżetu. Zarząd proponuje 
przeznaczyć te dochody na zmniejszenie deficytu. Źródłami nieplanowanych dochodów są: 
środki z Ministerstwa Finansów z rezerwy ogólnej – 213.136 zł, środki stanowiące refundację 
wydatków poniesionych na realizację programu COMIENIUS – 33.090 zł, środki z 
zaakceptowanego wniosku o płatność końcową projektu „e-mapa...” – 103.180 zł oraz zwrot 
środków przez Gminę Biskupiec z tytułu rozliczenia inwestycji polegającej na modernizacji 
drogi Kobułty-Rudziska – 20.250 zł. Dodatkowo odzyskaliśmy kwotę 63.000 zł, którą 
wcześniej Powiat zainwestował w zadania inwestycyjne w DPS Dobre Miasto. Zadania te 
zostaną wykonane z dotacji z budżetu Państwa w ramach wydatków bieżących. Powiatowe 
Centrum Pomocy rodzinie rozliczyło dochody związane z utrzymaniem dzieci z innych 
powiatów w naszych placówkach i rodzinach zastępczych. Do budżetu wpłynie w związku z 
tym dodatkowe 15.000 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że po wprowadzeniu 
proponowanych zmian budżet powiatu zwiększy się po stronie dochodów o kwotę 368.254 zł, 
wydatki zmniejszą się o kwotę 79.402 zł a planowany deficyt zmniejszy się o kwotę 447.656 
zł i będzie wynosił 44.485 zł.  

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

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

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2015 bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 23 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących 
się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2015, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Rada Powiatu w Olsztynie podjęła Nr XI/99/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie 
budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 rok. 

Załącznik nr 5 
 

Następnie Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu 
uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2015 (druk nr 63). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że podstawowa reguła budżetu mówi, że 
wydatki wygasają z końcem roku budżetowego. Wyjątkiem od tej reguły są tzw. wydatki 
niewygasające. Uchwalenie wykazu wydatków niewygasających należy do kompetencji Rady 
Powiatu. Przedkładany projekt uchwały zawiera wykaz zadań z kwotami i terminami do 
realizacji w trakcie roku 2016. Jeżeli chodzi o maksymalny termin realizacji wydatku 
niewygasającego, to upływa on 30 czerwca 2016 r. Jeśli chodzi o to co może być wydatkiem 
niewygasającym, to dotyczy to jedynie wydatków już z podpisanymi umowami, bądź 
dotyczących wydatków z toczącym się postępowaniem na udzielenie zamówienia 
publicznego. Wykaz wydatków został Państwu przedłożony w załączniku do uchwały, jest to 
8 zadań na kwotę 1.048.137 zł. Powiat posiada środki by te wydatki sfinansować. Środki te 
zostaną wydzielone na specjalnym koncie a realizacja ich znajdzie odzwierciedlenie w 
sprawozdawczości roku 2015. 

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

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2015 i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że Komisja Gospodarki wizytowała ostatnio 
Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach. Wizyta ta była związana z propozycją zakupu 
kombajnu zbożowego na potrzeby szkoły. To co Komisja tam zobaczyła niestety nie napawa 
optymizmem. W związku z powyższym padł tam wniosek, żeby opracować koncepcję, 
strategię funkcjonowania tej szkoły. Ten wniosek został skierowany do Zarządu Powiatu. Pan 
radny zapytał, czy nie można by uwarunkować wydania pieniędzy na zakup kombajnu 
opracowaniem przedmiotowej strategii?  

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że podjęcie przez Radę uchwały i przyjęcie 
wykazu wydatków niewygasających pozwoli jednostce na rozstrzygniecie postępowania i 
podpisanie umowy. Postępowanie zostało już wszczęte.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” 
nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został 
przyjęty większością głosów. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2015, 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. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła XI/100/2015 w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 

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

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2015-2018 (druk nr 64). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że przyjęcie zmian w budżecie spowodowało 
zmniejszenie naszego deficytu i ustalenie wyniku budżetu na poziomie -44.485 zł. 
Konsekwencją tych zmian jest również potrzeba skorygowania wieloletniej prognozy 
finansowej. 

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

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018 bez 
poprawek. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2015-2018 w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła Nr XI/101/2015 zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 
lata 2015-2018. 

Załącznik nr 7 
 
Pkt 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 
2016-2033. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 – 2033. 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że przedłożony projekt wieloletniej prognozy 
finansowej został opracowany na lata 2016-2033. Rok 2033 jest rokiem spłaty ostatniej raty 
kredytu. Przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje obydwie reguły 
wydatkowe wynikające z ustawy o finansach publicznych. Pierwsza związana jest z 
opracowaniem nadwyżki operacyjnej. Nasze wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące, 
czyli pierwsza reguła została zachowana. Druga reguła wiąże się z możliwościami obsługi 
długu. Obciążenie naszego budżetu spłatami długu nie przekracza naszych możliwości, 
stosowne limity w latach 2016-20133 zostają zachowane a nadwyżka operacyjna spokojnie 
pozwala nam obsłużyć nasz dług. Nasze bezpieczeństwo finansowe w roku 2016 i latach 
kolejnych budowane jest w oparciu o nadwyżkę operacyjną ustaloną na poziomie 6,5 mln 
złotych, czyli w kwocie pozwalającej nam na spłatę kredytu wraz z odsetkami. Ta ustalona 
nadwyżka jest realna i możliwa do uzyskania. Przewidywana kwota długu Powiatu w roku 
2016 to 32.055.793 zł co stanowi 28% budżetu. Jeżeli chodzi o obciążenia budżetu ratami 
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kredytu i odsetkami, to stanowią one 5% budżetu. Wraz z wieloletnią prognozą finansowa 
przedłożony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w latach 2016-2202. W 
tego wykazu wynika, że największe wydatki na realizację przedsięwzięć przypadną na lata 
2017-2018 i są to przede wszystkim nasze zadania drogowe w ramach ZIT- ów, zadanie 
oświatowe związane z budową hali sportowej w Biskupcu i zadanie związane z geodezją i 
digitalizacją zasobów geodezyjnych. Przyjęte wielkości w wieloletniej prognozie są spójne z 
budżetem na rok 2016. Wieloletnia prognoza, jako dokument planistyczny, powinna zostać 
przyjęta przed uchwaleniem budżetu, ponieważ ustala ona limity wydatków na rok 2016 a 
przede wszystkim ustala prognozę spłaty długu.  

Pani Alicja Wąsik przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-547/15 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olsztynie projekcie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033 (uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu). 

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

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa, po zapoznaniu się z 
opiniami innych komisji stałych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 – 2033 i wnioskuje o 
jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 – 2033 bez poprawek. W głosowaniu wzięło 
udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 
lata 2016-2033 w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu 
wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XI/102/2015 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 – 2033. 

Załącznik nr 9 
 
Pkt 7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2016. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok. 
 Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że projekt budżetu Powiatu na rok 2016 
został szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. W związku z tym przedstawi tylko 
ogólne kwoty związane z planowanym do uchwalenia budżetem na rok przyszły. Budżet na 
rok 2016 jest budżetem zrównoważonym, po stronie dochodów i wydatków dysponujemy 
kwotą 114.239.267 zł. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące jest to kwota 96.522.353 zł. Natomiast 
wydatki majątkowe stanowią kwotę 17.717.614 zł, co stanowi 15% budżetu. Zaplanowany 
budżet po stronie dochodowej został ustalony w oparciu o wstępne informacje z Ministerstwa 
Finansów, jeżeli chodzi o subwencje i udziały w podatku PIT oraz informacje z Urzędu 
Wojewódzkiego, jeżeli chodzi o przyznane dotacje. Pani Skarbnik jeszcze raz podkreśliła, że 
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są to informację wstępne, dlatego na tę chwilę można powiedzieć, że budżet po stronie 
dochodów jest budżetem realnym. Ostateczne informacje na temat wysokości udziałów w 
podatku i subwencji będą znane na początku roku 2016, dlatego na pewno wystąpi potrzeba 
zmiany budżetu. Jeżeli wysokość dochodów zostanie utrzymana, to sytuacja finansowa 
powiatu jest dobra i nie wpłynie na realizację naszych wydatków bieżących oraz 
inwestycyjnych. Posiadamy płynność finansową potrzebną do realizacji wydatków 
zaplanowanych w budżecie.  

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

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa zapoznała się z 
wnioskami z pozostałych komisji stałych Rady Powiatu. Wszystkie były pozytywne i nie 
zawierały propozycji poprawek. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok i wnioskuje o jej przyjęcie 
bez poprawek.  

Pani Alicja Wąsik odczytała uchwałę Nr RIO.VIII-0120-546/15 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2015 r. w 
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiat w Olsztynie projekcie uchwały 
budżetowej Powiatu Olsztyńskiego na 2016 (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).  

Pani Alicja Wąsik zapytała, czy ktoś z radnych chciałyby zabrać głos. 
Pan Andrzej Abako powiedział, że to jest już szósty budżet, nad którym się pochyla. 

Cieszy, że jest to kontynuacja, że w samorządzie nie ma woli rewolucyjnych zmian, tylko 
jedni samorządowcy po drugich kontynuują te zadania, które mają służyć mieszkańcom. 
Cieszą inwestycje drogowe, że przygotowujemy się do realizacji ZIT-ów, że będziemy 
budowali halę sportową w Biskupcu i planujemy budować halę sportową w Olsztynku, że 
dofinansowujemy szpitale. Cieszy również projekt budowy szkoły muzycznej w Kieźlinach i 
utworzenie jej filii w Dobrym Mieście. Są też pewne wątpliwości i uwagi do przedłożonego 
projektu budżetu. Zadań jest bardzo dużo i do tych zadań potrzebni są ludzie, którzy są dobrze 
wynagradzani, dlatego martwi brak zaplanowanych w budżecie podwyżek. Pan radny liczy na 
to, że być może w ciągu roku zostanie podjęta decyzja, by taka podwyżka miała miejsce, 
może nie od 1 stycznia, ale od 1 lipca. Martwi również, że w budżecie nie ma wizji rozwoju 
oświaty ponadgimnazjalnej, czyli tej, za którą odpowiada powiat. Należy się zastanowić, czy 
ta struktura szkół, którą teraz mamy jest pełna, czy należy dokonać pewnej korekty polityki 
oświatowej. Być może polegającej na tym, że w Olsztynku powinniśmy wybudować nowy 
zespół szkół wraz z halą sportową, bo mamy odpowiednią działkę i pojawią się środki 
finansowe na szkoły zawodowe. Być może należałoby przeprowadzić to wspólnie z 
samorządem Olsztynka i przekazać im zamek, a my żebyśmy wybudowali nowoczesny 
kompleks szkolny na swojej działce. Jeżeli chodzi o Dobre Miasto, to poczynione zostały 
pewne ruchy zmieniające siedzibę Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, co spowodowało 
zagęszczenie uczniów w obydwu zespołach szkół. Być może trzeba podjąć decyzję o 
nadbudowie budynku Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, bo jak wskazują nabory idzie to 
wszystko w coraz lepszym kierunku. W związku z tym, trzeba gdzieś tą młodzież ulokować. 
Jeżeli zostanie wprowadzona reforma polegająca na wygaszaniu gimnazjów, to mamy 
problem, bo dojdzie dodatkowo jeden rocznik w naszych szkołach. Należy podjąć również 
decyzję, co do przyszłości Smolajn. Być może należy oddać biskupowi ten kompleks, 
wybudować bursę, albo przejąć któryś budynek w gminie Dobre Miasto i przerobić go na 
internat, który służyłby obu zespołom szkół. Pozwoliłoby to na pozbycie się kompleksu 
Smolajnach, który jest na naszej głowie, a z którego praktycznie nie korzystamy. Lepiej jest 
inwestować pieniądze w nasze siedziby. Pan radny zaapelował, by wspólnie pochylić się nad 
oświatą. Klub „Nasz Powiat” zagłosuje za przyjęciem przedłożonego budżetu, ale nie 
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zwalniamy się z jego kontroli, jak również z wnikliwej analizy wydatków. Pan radny 
podziękował Pani Skarbnik za przygotowanie projektu budżetu. 

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu 
Olsztyńskiego na 2016 rok 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 budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok, w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XI/103/2015 w sprawie budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok. 

Załącznik nr 11 
 
Pkt 8. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego (druk nr 65). 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że projekt uchwały omawiany był na 
posiedzeniu komisji. Jest on pokłosiem zawartego porozumienia z Samorządem 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
związku realizowanym projektem pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. W tym 
roku jest to kwota 135.478 zł. 

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

Pani Joanna Michalska powiedziała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy w latach następnych będzie podobna opłata? 
Powyższy projekt dotyczy również gmin, czy w związku z tym gminy partycypują również w 
kosztach? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że porozumienia z Samorządem 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego podpisują powiaty, ale również gminy. Każdy 
odpowiada za swoje porozumienie. Jest to tegoroczna opłata i będzie ona wnoszona co roku 
przez okres 10 lat. 

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego bez poprawek. W 
głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu, głosów „przeciw” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
wniosek został przyjęty większością głosów. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu 
wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 1 radny wstrzymał 
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się od głosu, głosów „przeciw” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została 
podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XI/104/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

Załącznik nr 12 
 
Pkt 9. Gospodarowanie mieniem Powiatu. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Dywity (druk nr 66). 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest to projekt, którym regulujemy 
własność przekazując Gminie Dywity konkretne działki, na których prowadzona była 
wspólna inwestycja drogowa. W 2014 roku Gmina Dywity zaliczyła te drogi do kategorii 
dróg gminnych. Teraz pozostała ostatnia formalność. 

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki w dniu 16 grudnia 
br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz 
gminy Dywity wraz z poprawką polegającą na dopisaniu w załączniku do uchwały działki nr 
244/4 o pow. 0,0092 ha, Księga Wieczysta OL1O/00100627/5 położonej w obrębie Różnowo. 
Na posiedzeniu Komisji Pani Katarzyna Grzybowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, zgłosiła potrzebę dopisania przedmiotowej działki, która została 
omyłkowo pominięta w wykazie. Komisja wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały z 
poprawką.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały w sprawie darowizny 
nieruchomości na rzecz Gminy Dywity z poprawką. 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 darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Dywity, wraz z poprawką. 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 XI/105/2015 w sprawie darowizny 
nieruchomości na rzecz Gminy Dywity. 

Załącznik nr 13 
 
Pkt 10. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Arkadiusza Patureja, Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie 
określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na rok 2016 (druk nr 67). 
 Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że jest to uchwała, która pozwala wydatkować 
środki od samego początku roku 2016, ponieważ PFRON rokrocznie ostateczne kwoty podaje 
dopiero na przełomie marca i kwietnia. Projekt uchwały przygotowany został w oparciu o 
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wykonanie uchwały w roku bieżącym. W przyszłym roku zwiększa się liczba miejsc w 
warsztatach terapii zajęciowej w Biskupcu oraz Dobrym Mieście, co niewątpliwie jest dobrą 
informacją. W kwietniu zostanie skierowany projekt uchwały zmieniającej, gdy znane już 
będą ostateczne kwoty.  

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016 i wnioskuje o 
jego przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Spraw Społecznych o przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia 
zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2016 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 określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016, w brzmieniu przekazanym radnym w 
materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XI/106/2015 w sprawie określenia 
zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na rok 2016.  

Załącznik nr 14 
 

Pkt 11. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym, 
niepublicznym szkołom i placówkom, a także niepublicznym szkołom i placówkom o 
uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania (druk nr 68). 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że zmiana uchwały spowodowana jest 
zmianą ustawy o systemie oświaty. Do końca tego roku naszą uchwałę musimy zmienić. 
Główna zmiana polega na wprowadzeniu dofinansowania uczniów niepełnosprawnych 
uczących się w szkołach „zwykłych”. Ponadto dotychczas w liceach dla dorosłych nie było 
wymogu podpisywania listy obecności, teraz to się zmieni. Uchwała szczegółowo omawiana 
była na Komisji, jeżeli będą szczegółowe pytania to odpowie na nie Pani Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Promocji o przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pan Henryk Goździcki powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym, niepublicznym szkołom i 
placówkom, a także niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek 
publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania i wnioskuje o 
jego przyjęcie bez poprawek.  
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Pan Mirosław Stegienko powiedział, że w pierwotnej uchwale były 4 załączniki. 
Natomiast w proponowanym projekcie mamy zapisy, że załączniki nr 1, 2 i 4 otrzymują 
brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały, czyli załącznik nr 3 z 
pierwotnej uchwały został wykasowany.  

Pani Barbara Guga odpowiedziała, że załącznik nr 3 nie został zmieniony, stąd takie, 
a nie inne zapisy. 

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji o przyjęcie projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
publicznym, niepublicznym szkołom i placówkom, a także niepublicznym szkołom i 
placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 23 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym, 
niepublicznym szkołom i placówkom, a także niepublicznym szkołom i placówkom o 
uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W 
głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów 
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XI/107/2015 zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym, 
niepublicznym szkołom i placówkom, a także niepublicznym szkołom i 
placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowo ści ich wykorzystywania.  

Załącznik nr 15 
 
Pkt 12. Zmiany w składzie Komisji Rady Powiatu. 
 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Budżetowej (druk nr 69) wynika z faktu, 
że Pan radny Mirosław Pampuch został Posłem na Sejm RP i zrezygnował z mandatu 
radnego, a tym samym z członkostwa w Komisji Budżetowej.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu 
działania Komisji Budżetowej, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, 
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XI/108/2015 zmieniającą uchwałę 
w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Budżetowej.  

Załącznik nr 16 
 
Pkt 13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Tadeusza Plawgo, Przewodniczącego Komisji 
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Rewizyjnej, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej (druk nr 70). 
 Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że zgodnie z obowiązującym prawem Komisja 
Rewizyjna powinna przedstawić Radzie plan pracy do końca każdego roku kalendarzowego. 
Pan Przewodniczący powiedział, że chciałby również przedstawić informację na temat 
przebiegu dotychczasowej pracy Komisji w roku 2015. Komisja w całości zrealizowała swój 
plan pracy i kontroli. Ostatnie punkty planu pracy, tj. 5 i 6, które dotyczyły kontroli 
sprawowania opieki medycznej w domach pomocy społecznej oraz kontroli realizacji 
inwestycji polegającej na modernizacji instalacji wentylacyjnej oraz odzysku ciepła z 
urządzeń pralniczych w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach, wnioski z tychże kontroli 
zostaną przedłożone Pani Przewodniczącej Rady. Wszystkie punkty planu pracy Komisji 
zostały zrealizowane. Pan Przewodniczący podziękował wszystkim członkom komisji za 
aktywny udział w posiedzeniach oraz ważne i cenne głosy w czasie procedowania 
poszczególnych punktów. Prawie wszystkie kontrole były bez uwag. Jedyne uwagi, jakie 
Komisja przedłożyła na sesji „czerwcowej” dotyczyły kontroli remontów dróg powiatowych 
wykonanych w latach 2013 – 2014. Jeżeli chodzi o plan pracy na rok 2016, to jego 
propozycja została przekazana wszystkim członkom Komisji oraz wszystkim 
przewodniczącym komisji stałych Rady Powiatu w Olsztynie. W związku z tym, że nie było 
jednoznacznych uwag co do jego kształtu, to na posiedzeniu grudniowym Komisja przyjęła 
proponowany plan w pełnym wymiarze. Jest to plan dość wymagający i obszerny. Już w 
bieżącym roku punktów było 8, w przyszłym będzie 10. Komisja będzie kontrolować m. in. 
Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie, ale również, w różnych zakresach, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, czy też Wydział Komunikacji i Transportu. Pan 
Przewodniczący poprosił Radę o przyjęcie przedłożonego planu pracy.  
 Pan Andrzej Abako powiedział, że było dużo dyskusji nad planem pracy Komisji. 
Pan radny zgłosił wniosek o rozszerzenie planu o kontrolę PSD w zakresie polityki kadrowej i 
płacowej od grudnia 2014 roku. Nie udało się jednak uzyskać większości, żeby wprowadzić 
do planu taki punkt. Jakiś strach ogarnął kolegów z PSL. Wydaję się jednak, że Komisja jest 
po to powołana, by wątpliwości w takiej polityce kadrowej, związanej z wypłaceniem 
odszkodowania dla byłej Pani Dyrektor, sprawdzić. Żeby powiedzieć, że Pani Starosta miała 
rację zwalniając Panią Dyrektor, a tak będzie cały czas niedosyt i nie będziemy mogli Pani 
Starosty rozgrzeszyć, bo zrobiła dobrze. W związku z tym będziemy cały czas pytali na sali 
sesyjnej, dlaczego Pani Starosta tak zrobiła, a tak sprawa zostałaby wyjaśniona w ciszy 
gabinetu. Wobec powyższego radni Abako oraz Wolak wstrzymają się od głosu podczas 
głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały. Ekipa rządząca powinna pozwolić 
opozycji kontrolować te sprawy, które wzbudzają pewne wątpliwości. 
 Pan Marian Picewicz zapytał, czy istnieje możliwość powołania do Komisji 
Rewizyjnej ekspertów spoza Rady? W pewnych sprawach z zakresu prawa, czy finansów 
radni mogą być niekompetentni i takie opinie zewnętrzne mogłyby okazać się potrzebne.  
 Pani Maria Bąkowska, Sekretarz Powiatu, powiedziała, że Komisja Rewizyjna może 
za zgodą Rady Powiatu powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.  
 Pan Marek Świątek powiedział, że rzeczywiście taka rozmowa na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej miała miejsce. Temat PSD i ruchów kadrowych był poruszany 
praktycznie na każdej sesji, dlatego wzbogacanie o taki punkt i tak napiętego już planu pracy 
byłoby przesadne. Każdy z nas wie jak skończyły się te sprawy. Pan Dyrektor Bal 
wielokrotnie to referował. Według Pana radnego postępowanie w tej sprawie było słuszne. 
 Pan Jerzy Laskowski powiedział, że zgodnie z §26 ust. 4 Statutu Powiatu Komisja 
Rewizyjna może za zgodą Rady Powiatu może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i 
biegłych.  
 Pani Alicja Wąsik odnosząc się do sprawy zwolnienia Pani Dyrektor PSD, 
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powiedziała, że Pan radny Wolak również głosował za naganą dla tej Pani, miał bardzo często 
różne uwagi dotyczące dróg, podobnie jak Pani radna Wojarska. Zdaniem Pani 
Przewodniczącej zwolnienie Pani Dyrektor PSD było słuszną decyzją i należy zamknąć tę 
sprawę i nie dzielić jej na PSL, czy inne kluby. 
 Pan Jarosław Wolak powiedział, że miał swoje zdanie na temat byłej Pani Dyrektor 
PSD i tego nie neguje. Chodzi tylko o tryb, jaki w tej sprawie zastosowano. 

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu, głosów 
„przeciw” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością 
głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XI/109/2015 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  

Załącznik nr 17 
 
Pkt 14. Rozpatrzenie skargi. 
 
 Pani Alicja Wąsik stwierdziła, że w dniu 8 grudnia 2015 r., za pośrednictwem 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, do Rady Powiatu w Olsztynie wpłynęła 
skarga Pana Dariusza Piotra G. właściciela Firmy JDG, na działalność Powiatowej Służby 
Drogowej w Olsztynie. Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję 
Gospodarki. Pani Przewodnicząca poprosiła przewodniczącą Komisji Gospodarki o 
przedstawienie opinii Komisji na temat skargi. 
 Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja w dniu 16 grudnia rozpatrzyła 
skargę firmy JDG mieszczącej się terenie gminy Barczewo, w miejscowości Barczewko. 
Komisja, po wyjaśnieniach na piśmie Dyrektora PSD w Olsztynie oraz dodatkowych ustnych 
już na posiedzeniu, wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną w części dotyczącej zarzutu o 
pozbawioną podstaw merytorycznych i prawnych odmowę wydania firmie JDG czasowej 
zgody na przejazd pojazdów ponadnormatywnych drogami powiatowymi Nr 1430N oraz nr 
1455N oraz jako zasadną w części dotyczącej opieszałego i nieterminowego załatwienia 
sprawy. 
 Pan Andrzej Abako poprosił Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarki o 
rozwinięcie kwestii uznania skargi za zasadną w części dotyczącej opieszałego i 
nieterminowego załatwienia sprawy, jakie będą tego konsekwencje.  
 Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja zobowiązuje Dyrektora 
Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie do pouczenia pracowników kierowanej przez 
niego jednostki w zakresie terminowego, i zgodnego z instrukcją kancelaryjną obiegu 
dokumentów, załatwiania spraw. 

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji o uznanie skargi za bezzasadną w części dotyczącej zarzutu o pozbawioną 
podstaw merytorycznych i prawnych odmowę wydania firmie JDG czasowej zgody na 
przejazd pojazdów ponadnormatywnych drogami powiatowymi Nr 1430N oraz nr 1455N 
oraz jako zasadną w części dotyczącej opieszałego i nieterminowego załatwienia sprawy. W 
głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 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 rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, w 
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brzmieniu przekazanym radnym. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę XI/110/2015 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.  

Załącznik nr 18 
 

Pkt 15. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęły pisma: 
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z informacją na temat udzielonych 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. Dotację otrzymała Parafia p.w. św. Mikołaja w Sząbruku na 
zadanie „Remont dachu, zabezpieczenie polichromii gotyckiej we wnętrzu kościoła, instalacja 
odgromowa, rozebranie betonowej opaski” (wysokość dotacji 401.741 zł), 

- Burmistrza Dobrego Miasta z informacją na temat udzielonych dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. Dotację otrzymała Parafia Rzymskokatolicka w Piotraszewie na zadanie „Remont 
dachu kościoła p.w. Świętego Bartłomieja w Piotraszewie (kwota dotacji 18.000 zł). 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęło również pismo 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Oddziału w Olsztynku z wezwaniem do 
usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2015 
r. Nr VII/77/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli. Pismo zostało skierowane do Wydziału Oświaty w celu przygotowania 
wyjaśnień. ZNP skarżył już tę uchwałę do Wojewody i organ nadzoru nie stwierdził jej 
nieważności. Obecne wystąpienie prawdopodobnie poprzedza wystąpienie ZNP do Sądu.  

Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło pismo Pana Eugeniusza 
Budzińskiego z prośbą o interwencję w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1435N w 
Jemiołowie, która pozbawiła go dostępu do działki, ponieważ nie został wybudowany zjazd z 
drogi. Pismo zostało skierowane do Powiatowej Służby Drogowej z prośbą o wyjaśnienia. 
PSD poinformowała, że przebudowa odbyła się zgodnie z przepisami prawa, a istniejący 
dotychczas zjazd miał charakter nieformalny. Pan Budziński może uzyskać zgodę na 
wybudowanie zjazdu we własnym zakresie, jak zrobiło to 11 pozostałych właścicieli 
nieruchomości przy drodze. Pani Przewodnicząca zaproponowała, by wystosować pismo do 
Pana Budzińskiego z informacją o stanowisku PSD. 

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do propozycji Pani Przewodniczącej. 
Następnie Pani Alicja Wąsik poinformowała, że Rada Powiatu otrzymała życzenia 

świąteczne od Dyrekcji i Pracowników ZZOZ w Dobrym Mieście, Redakcji Gazety 
Warmińskiej, Urzędu Miejskiego w Jezioranach, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu. Pani Przewodnicząca powiedziała, że przy tej 
okazji chciałaby podziękować Pani Skarbnik za wytężoną pracę i przygotowanie budżetu. To, 
że ten budżet został przyjęty jednogłośnie, świadczy o jego jakości. Pani Przewodniczącą 
życzyła również wszystkim radnym wesołych świąt. 

Pan Tadeusz Plawgo zapytał, czy znane są już terminy sesji Rady Powiatu w roku 
przyszłym? 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że nie ma jeszcze harmonogramu spotkań Rady w 
roku 2016, ale postara się, by powstał jak najszybciej. 

Pan Anna Klewiado powiedziała, że również ma prośbę odnośnie terminów 
posiedzeń Rady w roku przyszłym, by informacja na ten temat została rozesłana e-mailem. 
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Pani Alicja Wąsik powiedziała, że zgodnie z dotychczasową praktyką, niezwłocznie 
po powstaniu harmonogramu zostanie on rozesłany radnym. 

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że jak zapewne Państwo radni pamiętają, 
informował na poprzednich sesjach, że zwrócił się do Wojewody z pismem w sprawie 
opóźnień w dojazdach zespołów ratunkowych, jakie występują na terenie gminy Purda. Pan 
radny wyjaśnił, że pytał o gminę Purda, ponieważ tylko dane dotyczące tej gminy posiadał. 
Pan radny poinformował, że w odpowiedzi otrzymał dość długie pismo wyjaśniające ten stan 
i w zasadzie potwierdzające, że takie rzeczy występują. Z najważniejszych informacji 
zawartych w piśmie wynika, że w 83% przypadków czasy dojazdów mieszczą się w 
ustawowych normach, przy czym są to dane obejmujące również miasto Olsztyn, więc można 
zakładać, że jeśli chodzi o teren, to w normach się nie mieści. Analiza pozostałych 17% 
wykazała, że opóźnienia są wynikiem rozległego terenu a także słabej jakości dróg i ich 
niskiego standardu utrzymania zimowego. Niewątpliwie niestety te sformułowania są 
prawdziwe. W piśmie znalazła się też informacja, że w przyszłym roku zagadnienia te będą 
podlegały analizie, w czerwcu będą rozpatrywane zmiany rejonów operacyjnych, więc być 
może wtedy będzie okazja byśmy mogli nasze uwagi do tych zmian zgłosić. Pan radny 
przekazał kopię pisma Wojewody Pani Staroście. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że chciałby odnieść się jeszcze do sprawy spółki 
Łęgucki Młyn. Otrzymał od Pani Starosty pismo z odpowiedzią na swoje zapytanie dotyczące 
tej kwestii i znalazła się w nim informacja, że: „sprzedaż prądu wyprodukowanego w małej 
elektrowni wodnej warunkowana była otrzymaniem koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej, dopiero po uzyskaniu przez Spółkę koncesji (6.09.2013) możliwe było zawarcie 
umowy sprzedaży energii. Umowa została podpisana w dniu 4.11.2013 i obowiązuje do dnia 
dzisiejszego. Wcześniej elektrownia produkował prąd, który był dostarczany do sieci Energa-
Obrót, jednakże z uwagi na brak umowy nie uzyskiwano dochodów z tego tytułu...”. Pan 
radny powiedział, że jego zdaniem nie jest to do końca prawdą. Kiedy Powiat przejął ten 
ośrodek w 2007 roku, była tam osoba prywatna, która dzierżawiła tę elektrownię. W trakcie 
sesji wyjazdowej w Łeguckim Młynie, Pan Piwcewicz rozmawiał z tym Panem i zapytał go, 
jakie są wpływy z tytułu sprzedaży prądu. Powiedział, że przy średnim poziomie wody 
wynosi to około 4-5 tys. zl miesięcznie. Więc ktoś te pieniądze na tej elektrowni zarabiał, 
tylko nie Powiat. 

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że na początku sesji występowała Pani z Funduszu 
Ziemi Olsztyńskiej, która skierowała do radnych prośbę o przeznaczenie części diety na 
działalność subwencji. Pan radny zaproponował by radni przyjęli jakąś wspólną politykę w tej 
sprawie np. decydując, że będzie to 2% diety. Wtedy, jeśli wysokość diety będzie się 
zmieniać, to również zmieniać się będzie wysokość tej wpłaty. 

Pan Marek Światek powiedział, że odbywały się na ten temat rozmowy w kuluarach 
i wydaje się, że powinniśmy zostać przy kwocie 50 zł, którą wpłacali radni w poprzedniej 
kadencji.  

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że procentowo byłoby jednak bardziej 
sprawiedliwie i proponuje 2% od wysokości diety. 

Pan Janusz Dembiński powiedział, że chciałby jeszcze odnieść się do tematu 
ratownictwa i nowych rejonów operacyjnych. Otóż planowane są tylko dwa rejony 
operacyjne w województwie Elbląg i Olsztyn. Prawdopodobnie więc ani Dobre Miasto, ani 
Olsztynek czy Biskupiec nie będzie miało umowy z NFZ na karetkę, będzie jedynie 
podwykonawcą. Pan radny powiedział, że nie przypuszcza by ta reforma zmieniła czasy 
dojazdów. 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że jeśli chodzi o opodatkowanie się na rzecz 
Funduszu Ziemi Olsztyńskiej to pamiętajmy, że jest to sprawa całkowicie dobrowolna. Po 
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prostu niech każdy opodatkuje się zgodnie ze swoją wolą i przeznaczy kwotę, jaką chce 
przeznaczyć, czy to będzie kwotowo, czy też procentowo. 

Pan marek Światek złożył wszystkim radnym życzenia świąteczne w imieniu Klubu 
Radnych PSL. 

Pani Bożena Wojarska złożyła życzenia w imieniu Kluby Radnych „Nasz Powiat”. 
 Pan Alicja Wąsik powiedziała, że chciałaby jeszcze przekazać wszystkim radnym 

życzenia od Pana Wicestarosty Jana Żemajtysa, który przebywa na zwolnieniu lekarskim i 
życzy nam wszystkim wesołych i spokojnych świąt. My również życzymy mu powrotu do 
zdrowia. Pani Przewodnicząca poinformowała, że staropolskim obyczajem mamy 
przygotowany opłatek, zaprosiła wszystkich, by po zamknięciu sesji złożyli sobie życzenie i 
podzielili się opłatkiem. 

 
Pkt 16. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady XI sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 18 
grudnia 2015 r.  
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Załączniki: 

1. Lista obecności radnych.  
2. Lista obecności gości. 
3. Lista pracowników Starostwa. 
4. Porządek obrad sesji.  
5. Uchwała Nr XI/99/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 

na 2015 rok. 
6. Uchwała Nr XI/100/2015 w sprawie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 
7. Uchwała Nr XI/101/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018. 
8. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-547/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Zarząd Powiatu w Olsztynie projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2016-2033. 

9. Uchwała Nr XI/102/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2016 – 2033. 

10.  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-546/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Zarząd Powiat w Olsztynie projekcie uchwały budżetowej Powiatu Olsztyńskiego 
na 2016. 

11. Uchwała Nr XI/103/2015 w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok. 
12. Uchwała Nr XI/104/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
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13. Uchwała Nr XI/105/2015 w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Dywity. 
14. Uchwała Nr XI/106/2015 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016. 
15. Uchwała Nr XI/107/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji publicznym, niepublicznym szkołom i placówkom, a także 
niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

16. Uchwała Nr XI/108/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia 
przedmiotu działania Komisji Budżetowej. 

17. Uchwała Nr XI/109/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
18. Uchwała Nr XI/110/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowej 

Służby Drogowej w Olsztynie. 
 
 
 
 
 


