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Protokół Nr XIII/15 
z XIII Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 31 marca 2016 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1200 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1555 

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

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła XIII Sesję Rady 
Powiatu w Olsztynie. Następnie powitała zebranych radnych, gości oraz pracowników 
Starostwa. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista gości stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu, lista pracowników Starostwa stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. Pani Przewodnicząca poinformowała, że w chwili obecnej na sali jest 23 radnych, 
co wobec 25 osobowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni to:  
- Mirosław Szostek – wyjazd za granicę, 
- Elżbieta Samorajczyk – choroba. 

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

z XI Sesji Rady Powiatu w dniu 18 grudnia 2015 r. i zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Powiatu 
zatwierdziła ww. protokół. 

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

Pani Małgorzata Chyziak zgłosiła wniosek o wprowadzenie po punkcie 12 
„Ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych” dodatkowego punktu 13 pn. 
„Powierzenie zadania jednostce samorządu terytorialnego” obejmującego podjęcie uchwał w 
sprawie powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadania polegającego na zarządzaniu drogą 
powiatową. Pani Starosta wyjaśniła, że Gmina Gietrzwałd realizuje swój własny gminny ZIT 
i niezbędne do złożenia wniosku w kwietniu jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w 
sprawie powierzenia gminie funkcji zarządcy odcinka drogi. Stąd prośba, aby w dzisiejszym 
porządku obrad taki punkt się pojawił. Kolejna sesja Rady Powiatu jest 20 maja br., a więc po 
pierwszym terminie składania wniosków w ramach ZIT.  

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przedstawionego 
wniosku. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku  głosowało 23 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Pan Janusz Radziszewski zgłosił wniosek o wprowadzenie po punkcie 14 
„Powołanie Komisji Statutowej” dodatkowego punktu 15 pn. „Prace komisji Rady Powiatu” 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw 
Społecznych na rok 2016. 

Pani Alicja Wąsik zaproponowała wprowadzenie powyższego punktu jako punktu 14 
po punkcie 13 „Powierzenie zadania jednostce samorządu terytorialnego” Następnie Pani 
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Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przedstawionego wniosku. W głosowaniu 
wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 radnych, 1 radny wstrzymał 
się od głosu, głosów „przeciw” nie było.  

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji wraz z przyjętymi 
zmianami 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu 

Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2015 roku. 
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2015 

oraz  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2016.  
6. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2016 
− podjęcie uchwały (druk nr 78). 
7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033 
− podjęcie uchwały (druk nr 79). 
8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Olsztyńskim na lata 

2016 – 2025 
− podjęcie uchwały (druk nr 80). 
9. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
− podjęcie uchwały (druk nr 81). 
10. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  
− podjęcie uchwały (druk nr 82). 
11. Gospodarowanie mieniem Powiatu 
− podjęcie uchwały (druk nr 83). 
12. Ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych 
− podjęcie uchwały (druk nr 84). 
13. Powierzenie zadania jednostce samorządu terytorialnego wraz z podjęciem uchwały w 

sprawie powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadania polegającego na 
zarządzaniu drogą powiatową. 

14. Prace komisji Rady Powiatu wraz z podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016. 

15. Powołanie Komisji Statutowej 
− podjęcie uchwały (druk nr 85). 
16. Sprawy różne i wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad Sesji. 

 
Pkt 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu 
w Olsztynie, która miała miejsce w dniu 26 lutego 2016 r., 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 Powiatu podjął uchwałę o przystąpieniu do opracowania „Strategii 
rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025”. W budżecie na rok 2016 zostały 
zabezpieczone środki na ten cel. Harmonogram opracowania strategii zakłada, że dokument 
powinien być gotowy do przedłożenia Radzie Powiatu pod koniec III kwartału 2016 r. W tzw. 
międzyczasie będą powoływane różne zespoły do prac nad strategią. W takich pracach mogą 
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uczestniczyć radni, którzy będą chętni. Będą państwo na bieżąco, przez biuro rady, 
informowani o takich spotkaniach, jak już terminy zostaną wyznaczone.  

Jeżeli chodzi o sprawy oświatowe, to Zarząd zatwierdził liczbę oddziałów oraz liczbę 
uczniów przyjmowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017. Zatwierdzona 
propozycja zakłada: 

a) Zespół Szkół w Biskupcu – 2 odziały LO (w tym 1 klasa mundurowa), 1 oddział 
Technikum i 2 oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej – razem 120 osób, 

b) Zespół Szkół w Dobrym Mieście – 2 odziały LO (w tym 1 grupa mundurowa), 1 
oddział Technikum i 1 oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej – razem 96 osób, 

c) Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach – 1 oddział Technikum – 24 osób, 
d) Zespół Szkół w Olsztynku  – 2 odziały LO (w tym 1 grupa mundurowa), 1 oddział 

Technikum i 1 oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej – razem 96 osób. 
Łącznie planowany nabór zakłada 14 oddziałów i 336 uczniów. Pani Starosta 

przypomniała, że w ubiegłym roku szkolnym planowane było 13 oddziałów i 414 uczniów. 
Natomiast ostatecznie przyjęto 411 uczniów, więc na tym etapie tendencja jest zniżkowa.   
Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją Dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dywitach i wyraził zgodę na wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w powyższej 
placówce. Eksperyment będzie dotyczył wprowadzenia specjalności nieujętej w podstawie 
programowej tj. edukacji dzieci i młodzieży w zakresie śpiewu estradowego. Taki wniosek 
wymaga uzyskania zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek do 
Ministerstwa został przesłany, czekamy na odpowiedź. Ciekawostką jest to, że jeżeli Minister 
taką zgodę wyrazi, to byłaby to pierwsza w kraju szkoła muzyczna I stopnia z taką 
specjalnością.  

Nawiązując do spraw inwestycyjnych, to Zarząd Powiatu przeanalizował przedłożone 
informacje dotyczące osiągniętych wskaźników rezultatu w zrealizowany projektach: 

a) projekt polegający na modernizacji Szpitala Pomocy Maltańskiej w Barczewie 
– do dnia 30 października 2017 r. należy osiągnąć wskaźniki: 15.800 badań 
medycznych i 63 nowe miejsca pracy muszą powstać. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 
Szpital wykonał ponad 38.000 badań medycznych osiągając tym samym wskaźniki. 
Liczba zatrudnionych osób wyniosła 59 (wzrost w stosunku do roku 2014 o 5 osób), 
do końca października 2017 muszą być uzupełnione jeszcze 4 etaty.   
b) projekt polegający na modernizacji systemu grzewczego budynku użyteczności 
publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE – wskaźniki rezultatu, minimalną 
ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych został osiągnięty w marcu 2015 r. 

Na ostatniej sesji była już mowa o budynku w Brąswałdzie. Uzupełniając swoją 
wypowiedź, Pani Starosta powiedziała, że ponownie spotkała się z Wójtem Gminy Dywity. 
Omówione zostały kwestie, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska stoi na 
stanowisku, aby do końca trwania projektu nie przekazywać całkowicie części udziałów w 
powyższym budynku Gminie. Pan Wójt powiedział, że będzie jeszcze z Funduszem 
rozmawiał, ponieważ co innego usłyszał i chce wyjaśnić rozbieżność, która powstała. 
Natomiast Zarząd zaproponował Wójtowi podpisanie umowy użyczenia. Pan Wójt chce 
jednak przejąć ten budynek w całości.   
Zarząd zapoznał się z wynikami oceny wniosków złożonych w ramach programu rozwoju 
infrastruktury kultury, priorytet 2 i infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Mowa jest o 
projekcie na budowę szkoły muzycznej w Kieźlinach. W 2014 roku, kiedy był to wspólny 
projekt z Gminą Dywity, otrzymaliśmy 51 pkt, teraz prawie 70 pkt. Natomiast nie zmienia to 
faktu, że pomimo wysokiej punktacji nasz projekt nie uzyskał dofinansowania. Ministerstwo 
nadal idzie w tym kierunku, aby inwestować w istniejące szkoły muzyczne. W tym roku 
również zostały przekazane środki dla tych szkół, które mają swoje siedziby, chodzi o 
modernizacje, remonty, przebudowy itp. Na budowę nowych szkół pieniędzy nie przekazano. 
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Powstaną dwa nowe obiekty, ale dla szkół państwowych, będzie to budowa sal koncertowych. 
Mimo wszystko w dniu 10 marca br. zostało złożone odwołanie do Ministerstwa.  
 Jeżeli chodzi o sprawy drogowe, to zgodnie z wolą radnych, zostały zorganizowane 
dwa spotkania dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w dniach 11 i 30 marca. 
Wszyscy zainteresowani radni mogli bliżej zapoznać się z tym tematem. Jeżeli w 
międzyczasie będzie się coś zmieniało w tym zakresie, to radni będą o tym na bieżąco 
informowani.  
 Został rozstrzygnięty Otwarty Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych, 
związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w roku 2016. Łącznie przeznaczono na ten cel 149.000 zł. Do konkursu 
zgłosiło się 31 oferentów. Natomiast dofinansowanie otrzymało 24 z nich. Nowością w 
tegorocznym konkursie było zadanie dotyczące ochrony zabytków. W tym przypadku 
barczewska synagoga otrzymała środki finansowe na wymianę okien. Nie wpłynęła żadna 
ofert w kategorii „Impreza lub cykl imprez, mających na celu prezentacje dorobku 
amatorskich grup teatralnych” oraz „Promocja zdrowego trybu życia przy wykorzystaniu 
walorów przyrodniczych Warmii”. Na te zadania Zarząd jeszcze raz rozpisał konkurs.   
 Jeżeli chodzi o sprawy promocyjne, to w ramach współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz gminami Olsztynek, 
Stawiguda, Dobre Miasto oraz Powiatem Lidzbarskim, Braniewskim i Elbląskim, w naszym 
Starostwie zostały zredagowane materiały do folderu turystycznego na temat Szlaku 
Kopernikowskiego. Ten projekt już parę lat trwa. Powiat jest współorganizatorem III edycji 
konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” oraz koordynatorem 
szlaku kulturowego pn. „Szlak Kopernikowski”. 

W dniach 20-21 marca br. Powiat gościł dwóch nauczycieli dyrygentów ze szkoły 
muzycznej z Osnabrück. Tematem wizyty były październikowe koncerty, w których ma 
wziąć udział ok. 50 muzyków z Niemiec oraz uczniowie i pedagodzy z Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dywitach. Tutaj należy się wielki ukłon w stronę Pana Janusza 
Cieplińskiego, Dyrektora szkoły, który był inicjatorem takiego spotkania.    
W dniu 17 marca br. podczas uroczystości zorganizowanej przez Polską Federację 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka zostali wyróżnienie hodowcy bydła mlecznego z 
terenu powiatu olsztyńskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki w produkcji. Dyplomy i 
upominki ze strony Powiatu, ponieważ wójtowie i burmistrzowie gmin, z których pochodzili 
wyróżnieni chodowy, również wręczali dyplomy, otrzymali Państwo Ewa i Wojciech Jończyk 
z Garzewka, Pan Ryszard Wagner z Mokin oraz Pan Paweł Policht z Nowej Wsi.  

W dniu 22 kwietnia br. w Biskupcu, pod hasłem „jak odnaleźć się na europejskim 
rynku pracy” odbędą się Targi Nowych Możliwości. Organizatorem targów jest Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Biskupcu, Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego i Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.  

W okresie między sesjami Powiat Olsztyński wsparł wydarzenia sportowe i 
artystyczne. M. in.: otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół w Kolnie; IX Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki Regionalnej „Warmiński wróbelek”, który odbył się w Zespole Szkół w 
Węgoju; IX edycja piosenki Jacka Kaczmarskiego w Zespole Szkół w Olsztynku.  
W Starostwie odbyły się kiermasze świąteczne ozdób wykonanych przez podopiecznych 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żardenikach i Domu Pomocy 
Społecznej w Grazymach.  

Pani Starosta poinformowała radnych o trwających przygotowaniach do Dni Przyjaźni 
Polsko – Węgierskiej. Uroczystość odbędzie się 13 kwietnia br. o godz. 12 przed budynkiem 
Starostwa. Zaproszenia zostały radnym przekazane.   
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Na parterze budynku Starostwa, przy Wydziale Komunikacji i Transportu, powstał 
kącik malucha. Jest to również odpowiedź na zapotrzebowanie interesantów, ponieważ wielu 
rodziców przychodzi załatwiać sprawy z dziećmi. Autorem obrazka, który powstał na ścianie 
jest pracownik Starostwa. 
 
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. Pani Przewodnicząca poinformowała, że w 
okresie od ostatniej Sesji Rady Powiatu nie wpłynęły żadne interpelacje od radnych Powiatu 
Olsztyńskiego. 
 Pani Bożena Wojarska podziękowała za informację dotyczącą budynku w 
Brąswładzie. Należy mieć nadzieję, że Wójtowi uda się poczynić jakieś starania w kierunku 
przekazania, w formie darowizny, na własność budynku w Brąswładzie. Wszystkie strony 
byłyby zadowolone. Jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, to Pani Starosta już na posiedzeniu 
Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji mówiła, że wniosek został 
odrzucony oraz przedstawiła uzasadnienie dlaczego tak się stało. W związku z powyższym 
Pani radna chciałaby usłyszeć co dalej, czy zostały podjęte jakieś decyzje w tym zakresie, czy 
powstała już koncepcja architektoniczna. Co będzie robione dalej, bo pieniądze w budżecie 
uwzględniały dofinansowanie z Ministerstwa, bo nie możemy sobie by taka szkoła została 
odsunięta na dalszy plan, przy taki rozwoju.    
 Pani Krystyna Szter podziękowała za pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego 
wymiany okien w Synagodze. Rzeczywiście jest to znacząca suma. Pani radna podziękowała 
również Pani Sekretarz Powiatu za piękne wizytówki dla radnych. Pani Szter zapytała o drogę 
Barczewo – Mokiny – Skajboty, na jakim etapie są prace?  
 Pan Jan Żemajtys powiedział, że zwróciła się do niego grupa mieszkańców zarówno 
z terenu gminy Gietrzwałd oraz Stawiguda. Chodzi o odcinki dróg powiatowych, które były 
wykonane. Chodzi o drogę Sząbruk – Naterki oraz Ruś – Bartąg. Te drogi zostały odebrane 
na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku. Techniczny stan tych dróg jest bardzo zły. 
Pan radny zapytał kiedy te odcinki zostaną doprowadzone do właściwego stanu? W 2014 roku  
przez Gminę został wykonany odcinek Kudypy – Naterki. Odcinek wygląda bardzo 
przyzwoicie, a odcinki które zostały wykonane przez Powiat w ubiegłym roku są w 
opłakanym stanie. Pan radny powiedział, że tej drogi nie da się naprawić. Jeżeli fundamenty 
są źle zrobione, to wiadomo że budynek będzie pękał.  
 Pan Jerzy Laskowski powiedział, że ma ruszyć budowa dłuższego odcinka 
obwodnicy Olsztyna. W ramach budowy obwodnicy będzie przebudowane skrzyżowanie 
drogi wojewódzkiej nr 598 z drogą powiatową w kierunku na Bartąg do miejscowości 
Szczęsne. Ten odcinek drogi powiatowej zostanie w 2/3 wykonany w ramach budowy 
obwodnicy. Natomiast 1/3 zostanie do wykonania. Pan radny zaproponował, by porozmawiać 
z wykonawcą, który tę drogę będzie robił i wpasować swój konkurs na modernizację tej 
drogi. Warto poznać harmonogram prac wykonawcy, żeby wiedzieć kiedy wstrzelić się z 
własnym przetargiem. Byłoby bardzo źle gdyby pozostał ten zrujnowany kawałek drogi, który 
kontrastowałby z tym świeżo wykonanym. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że bardzo dziękuje za sugestię zgłoszoną 
przez Pana radnego Laskowskiego. Oczywiście wspólnie z Panem Dyrektorem Balem 
przyjrzymy się temu tematowi i jeśli będzie możliwość zrobienia czegoś taniej, to trzeba 
próbować rozmawiać. Odnosząc się do pytania Pana radnego Żemajtysa, Pani Starosta 
powiedziała, że na przyszłotygodniowe posiedzenie Zarządu Pan Dyrektor Bal ma 
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przygotować informację na temat stanu dróg, o których mówił Pan radny, czyli Sząbruk –
Naterki i Ruś – Bartąg. Po zapoznaniu się z tą informacją Zarząd udzieli odpowiedzi na 
zapytanie. Jeśli chodzi o szkołę muzyczną, to szerszych informacji udzieli Pan Dyrektor 
Wieczorek. Odnosząc się do zapytania Pani radnej Szter, Pani Starosta powiedziała, że 
wszelkie oszczędności, które powstają na przetargach czy zimowym utrzymaniu zostaną 
przeznaczone na drogi. Na razie nie ruszamy tego „worka pieniędzy”, ponieważ chcemy 
poczekać aż skończy się zbieranie tych oszczędności, byśmy wiedzieli, jaką ostatecznie kwotą 
dysponujemy. Nawet przy minimalnym założeniu, że będziemy wykonywać te niewielkie 
newralgiczne fragmenty dróg, potrzebujemy na każdą gminę około 200.000 zł. Co daje nam 
2.400.000 zł na cały Powiat. Oczywiście zostaniecie Państwo poinformowani, jakie odcinki 
dróg zostały wybrane do remontu. Pani Starosta powiedziała, że ciągle nie zamykamy tego 
zbierania środków z oszczędności chociażby ze względu na takie zdarzenia jak z zeszłego 
tygodnia. Urząd Marszałkowski zwiększył swój wkład dofinansowania w realizację projektu 
polegającego na modernizacji drogi w gminie Barczewo. Inwestycja była realizowana w 
latach 2009-2011 a teraz otrzymaliśmy 260.000 zł do podziału z Gminą Barczewo. Będziemy 
jeszcze na Zarządzie o tym rozmawiać, ale ona będzie proponowała rozwiązanie, że jeśli 
Gmina nie wycofa swojej części pieniędzy, to przeznaczymy je na tę samą drogę, na jej 
kolejny odcinek. 

Pan Grzegorz Wieczorek powiedział, że jeśli chodzi o koncepcje szkoły muzycznej, 
to jest zrobiona, prawdopodobnie zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu 
Zarządu. Kwestią do dalszego zastanawiania się będzie źródło finansowania inwestycji. 

Pani Bożena Wojarska powiedziała, że nie jest to optymistyczna wiadomość. To, że 
koncepcja została zrobiona, to oczywiste, bo taki był termin. Natomiast ma nadzieję, że nie 
zostanie ona odłożona na półkę i uda się znaleźć źródło finansowania inwestycji. 

Pani Anna Klewiado powiedziała, że bardzo się cieszy z rozstrzygnięcia przetargu na 
remont drogi Świątki – Żardeniki, wie też, że już wkrótce zaczną się tam prace. Natomiast 
chciała zapytać, czy rozważana była taka możliwość, by przy okazji modernizacji tej drogi 
został dokończony brakujący fragment w samej miejscowości Świątki. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że w odniesieniu do przedstawionej przez Panią 
Starostę informacji o gromadzonych oszczędnościach, chciałby zaproponować, by nie dzielić 
od razu wszystkich zaoszczędzonych środków, ale zostawić pewną rezerwę. W trakcie 
wykonawstwa danych odcinków dróg mogą pojawić się jakieś dodatkowe roboty, które trzeba 
będzie dodatkowo opłacać. Dlatego dobrze byłoby zostawić pewną pulę w rezerwie. 
Odnosząc się do głosu radnego Laskowskiego, kwestii budowy południowej obwodnicy i 
porozumienia się z drogami krajowymi, Pan Piwcewicz powiedział, że temat jest nowy, 
dopiero w ubiegłym tygodniu została podpisana umowa z wykonawcą. Pan radny 
przypomniał, że swego czasu zgłaszał podobny pomysł przy okazji remontu drogi nr 51. Być 
może drogi, które na tym etapie są drogami technicznymi, po zakończeniu remontu znajdą się 
w ciągach dróg powiatowych. Pan radny poprosił, by również nad tą sprawą Pan Dyrektor Bal 
czuwał. Pan radny poinformował również, że był na ostatniej sesji Rady Gminy Stawiguda, 
pojawiły się tam pewne uwagi radnych i sołtysów do dróg powiatowych. Uwagi te zostały 
przekazane Panu Dyrektorowi na Komisji. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że odcinek drogi, o którym mówiła Pani 
radna Klewiado jest ujęty w projekcie zestawienia odcinków dróg, które będą remontowane z 
pozyskanych oszczędności. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Staroście za udzielenie wyjaśnień. 
 
Pkt 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu 
Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2015 roku. 
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Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Krystynę Dudzińską, Dyrektor Urzędu Pracy 
Powiatu Olsztyńskiego, o przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie 
Olsztyńskim oraz działań Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2015 roku. 

Pani Krystyna Dudzińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Urzędu Pracy 
Powiatu Olsztyńskiego w roku 2015.  

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zadawanie pytań Pani Dyrektor.  
Pani Bożena Wojarska zapytała, czy w naszym urzędzie pracy są oferty pracy dla 

opiekunów osób starszych? Pani radna powiedziała, że pyta o to dlatego, iż już kilkukrotnie 
spotkała się z mieszkańcami swojej gminy, którzy wyjeżdżali do Niemiec, jako opiekunowie 
osób starszych. 
 Pani Krystyna Dudzińska powiedziała, że tacy fachowcy są poszukiwani, nawet 
kształcimy opiekunów. Natomiast pracodawcy zazwyczaj proponują minimalne 
wynagrodzenie. Taka osoba wyjeżdża do Niemiec i otrzymuje tam wynagrodzenie 
wielokrotnie wyższe. Pani Dyrektor powiedziała, że może być tak, że ona wyszkoli osobę ze 
środków publicznych, sfinansujemy dodatkowo podstawowy kurs językowo a ona potem 
wyjedzie. Trudno jednak być strażnikiem i oczekiwać, że te osoby będą pracować wyłącznie 
w kraju. To jest trudna praca i gdyby proponowane wynagrodzenie nie wynosiło 1.800 zł, ale 
3.000 zł brutto, to zapewne te osoby chętnie podejmowałyby pracę w kraju.  

Pani Krystyna Szter podziękowała w imieniu Stowarzyszenia Pojezierze za dobrą 
współpracę z Urzędem Pracy. Pani radna zapytała też, co to jest „bon na zasiedlenie”. 
 Pani Krystyna Dudzińska powiedziała, że jest to nowa forma wsparcia. 
Ustawodawca wymyślił taką formę pomocy, a polega ona na tym, że jeśli Urząd Pracy nie jest 
w stanie przedstawić bezrobotnemu oferty pracy, a ten znajdzie ją np. 80 km od miejsca 
zamieszkania, to jest możliwość uzyskania środków do 8.000 zł na wynajem mieszkania. 

Pan Marian Piwczewicz powiedział, że jeśli organizujemy kurs dla opiekunów, a 
jednocześnie kurs języka niemieckiego, to logicznym jest, że ci ludzie są przygotowani do 
pracy w Niemczech za nasze pieniądze. 

Pani Krystyna Dudzińska powiedziała, że to nie jest tak, że cała grupa z kursu 
językowego wyjeżdża nam do Niemiec, dotyczy to jednej osoby na 10. Natomiast nie 
możemy nikomu zabronić wyjechać do pracy za granicą, jesteśmy w Unii Europejskiej. 

Pan Marek Świątek zapytał, ile razy można dokształcać zawodowo bezrobotnego, 
gdy on i tak nie podejmuje żadnej pracy? 

Pani Krystyna Dudzińska powiedziała, że ustawodawca nie określił jak często 
bezrobotny może być kierowany na szkolenia i na ile szkoleń. Urząd Pracy stara się, by nie 
było to zbyt często, ale dokładamy też wszelkich starań, by to szkolenie było pełne. 
Oczywiście są przypadki, że odmawiamy kierowania na szkolenia, jeśli uznajemy je za 
bezzasadne. Najlepiej sprawdzają się szkolenia indywidualne, organizowane pod kątem 
konkretnego pracodawcy. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że ze sprawozdania wynika, że bezrobotnych kobiet 
jest znacznie więcej niż mężczyzn. Czy Pani Dyrektor nie obawia się, że uruchomienie 
Programu 500+ spowoduje dalsze zwiększenie liczby bezrobotnych kobiet?  

Pani Krystyna Dudzińska powiedziała, że przewidywania są różne, niektórzy 
twierdza, że może być taki efekt, ale ona by tak się tych kobiet nie czepiała. Jest jednak grupa 
osób w takim wieku, że powinna rodzić dzieci. Często rejestrują się u nas kobiety z trojgiem 
małych dzieci, więc jak ona może być gotowa do podjęcia pracy, jeżeli ma troje dzieci. 
Wiadomo, że nie będzie. Dajmy ludziom szansę, żeby te dzieci odchować. 

Pani Alicja Wasik poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Spraw 
Społecznych. 

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych zapoznała się 
z przedłożonym sprawozdaniem i nie wniosła uwag.  
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Wobec braku dalszych pytań Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Dyrektor za 
wystąpienie. 
 

Pkt 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2015 
oraz  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2016.  
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu Pana Arkadiusz Patureja, Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. 

Pan Arkadiusz Paturej przedstawił sprawozdanie z działalności z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2015 oraz  wykaz potrzeb z zakresu pomocy 
społecznej na rok 2016. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zadawanie pytań Panu Dyrektorowi.  
Pan Tadeusz Plawgo zapytał, jakie były główne problemy, z jakimi zetknął się Pan 

Dyrektor w roku ubiegłym? Jakieś konflikty, problemy finansowe itp. 
 Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że Powiat Olsztyński w kontekście pomocy 
społecznej nie narzeka na brak środków finansowych w tym sensie, że jesteśmy wypłacalni 
jeśli chodzi o świadczenia obligatoryjne. Powiat idzie wręcz szerzej. Jeśli chodzi o rodzinną 
pieczę zastępcza wykonujemy szereg obowiązków fakultatywnych. Jesteśmy ograniczani 
oczywiście pewnymi limitami finansowymi, ale nie odczuwamy dyskomfortu braku środków.  

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że jego pytanie wynikało z informacji Pana 
Dyrektora, że coraz więcej rodzin zastępczych i rodzin pełniących funkcje pogotowia 
opiekuńczego rozwiązuje umowy. Czy niedofinasowanie tych najbardziej specjalistycznych, 
więc i najtrudniejszych rodzin nie spowoduje narastania tego zjawiska? 

Pan Arkadiusz Paturej wyjaśnił, że być może wyraził się mało precyzyjnie. Jego 
słowa odnosiły się do pewnej ogólnej sytuacji, że w pewnym momencie dzieci dorastają i 
rodzina zastępcza przestaje pełnić swoją funkcję. Dotyczy to przede wszystkim rodzin 
spokrewnionych. W Powiecie Olsztyńskim, w roku ubiegłym, tylko jedna rodzina zawodowa, 
po tym jak dzieci dorosły nie podjęła dalszej współpracy. Poza tym przypadkiem żadna 
zawodowa rodzina zastępcza, czy też pełniąca funkcje pogotowia opiekuńczego nie 
zrezygnowała.  

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że Pan Dyrektor mówiąc o świadczeniach dla 
rodzin zastępczych, wspomniał o pewnych limitach finansowych. Pan radny zapytał, jak 
kształtuje się procentowo wysokość tych świadczeń w porównaniu do innych podmiotów w 
kraju? 

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że rodziny zastępcze otrzymują kilka świadczeń. 
Pierwszym z nich jest pensja, która jest ustawowo ustalona. Dodatkowo są jeszcze koszty 
utrzymania dzieci, świadczenia na wakacje, środki wypłacane w związku przyjęciem dziecka 
do rodziny itp. Pan Dyrektor zaznaczył, że mówił głównie o tym ostatnim przypadku, bo tutaj 
prawo dopuszcza 150% kwoty bazowej, co daje 2200 zł, a nas stać na 1000 zł i tyle 
wypłacamy. Pan Dyrektor powiedział, że w jego ocenie jest to kwota, która pozwala na 
zakupienie odpowiedniego sprzętu. Oczywiście rodziny zastępcze otrzymują wszelkie 
przysługujące prawem świadczenie, zwiększenie świadczeń w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych, a teraz dostana również świadczenie 500+. Pan Dyrektor podkreślił, że 
Powiat Olsztyński jest jednym z nielicznych powiatów w Polsce, jeśli nie jedynym, który 
wypłaca wszystkie świadczenia i obligatoryjne i fakultatywne. Te drugie nie w najwyższej 
wysokości, ale wszystkie. Są powiaty, które świadczeń fakultatywnych nie płacą wcale. 

Pan Tadeusz Plawgo poinformował, że Komisja Rewizyjna ma zaplanowaną w 
swoim planie pracy na rok 2016 kontrolę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Pani Alicja Wasik poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Spraw 
Społecznych. 
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Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych zapoznała się 
z przedłożonym sprawozdaniem i nie wniosła uwag.  

Wobec braku dalszych pytań Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Dyrektorowi za 
wystąpienie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła 15-minutową przerwę w obradach. 
 
Pkt 6. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2016. 
 

Po wznowieniu obrad Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 
rok (druk nr 78). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że zaproponowane zmiany w budżecie 
omówi w trzech obszarach. Pierwszy to sprawy związane ze zwiększeniem dochodów na 
realizację zadań. Pierwsza sprawa, to przyjmujemy środki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i kończymy projekt termomodernizacyjny, który 
realizowaliśmy przy udziale naszych gmin i powiatu nidzickiego. Są to środki w wysokości 
157.154 zł, które zostaną przekazane Gminie Dywity. Druga sprawa, to pozyskane przez 
Powiatową Szkołę Muzyczną środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 
205.281 zł. Środki te będą przekazane na realizację projektu szkoleniowego, realizowanego w 
latach 2016-2017, skierowanego do 39 nauczycieli szkoły muzycznej. Z pozostałych 
dochodów mamy drobne środki pozyskane przez Powiatową Służbę Drogową na 
przeszkolenie operatorów skrapiarek oraz naprawę lampy w miejscowości Nikielkowo (9.043 
zł). Kolejna zmiana związana jest z realizacją inwestycji budowy hali sportowej w Biskupcu. 
Z uwagi na to, że dokonano zmiany projektu budowlanego dotyczące usytuowania trybun w 
obiekcie, nastąpiła potrzeba zwiększenia nakładów finansowych, jak również zmiana 
harmonogramu realizacji zadania. Nastąpiło wycofanie części środków z budżetu roku 2016 i 
przełożenie ich na lata 2017 i 2018. Dodatkowo zmienia się montaż finansowy tego zadania. 
Ogólnie, jeśli chodzi o rok 2016, kwota na realizację tego zadania to 318.250 zł, na którą 
składają się środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki (103.042 zł) oraz środki 
własne (215.2018 zł). Planowane środki gminy Biskupiec zostają przesunięte na lata 2017 i 
2018. Drugi obszar to zmniejszenia dochodów budżetu na ogólną kwotę 3.089.176 zł. 
Dotyczy to przede wszystkim zadania, o którym była mowa wcześniej, czyli budowy hali 
sportowej w Biskupcu i dotacji w wysokości 1.340.000 zł przesuniętej na lata 2017-18 oraz 
kwoty 1.000.000 zł, którą Powiat miał wydatkować na realizowaną przez gminę inwestycję 
drogową w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zgodnie z 
porozumieniem Gmina miała dołożyć 857.500 zł do remontu drogi w Piotraszewie oraz 
142.500 zł do projektu budowlanego szkoły muzycznej. W związku z tym, że Gmina nie 
uzyskała dofinansowania, my nie udzielimy jej pomocy finansowej, a środki te będą 
przeznaczone na realizację naszych zadań. Kolejne zmniejszenie budżetu związane jest z 
otrzymaniem ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów na temat wysokości subwencji 
ogólnej na rok 2016. Niestety mamy tutaj stosunkowo wysokie zmniejszenie, bo o kwotę 
849.176 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że Zarząd Powiatu był przygotowany na 
ewentualne korekty subwencji, natomiast nie w tak dużej wysokości. Jeśli chodzi o 
propozycje sfinansowania tej korekty, to Zarząd proponuje dwa źródła. Z jednej strony 
zmniejszenie wydatków o kwotę 495.567 zł i to zmniejszenie pochodzić będzie ze zwolnienia 
środków na roszczenia sporne z firmą OPEGIEKA w ramach realizacji projektu „e-mapa...” 
oraz zmniejszeniem środków oświatowo-edukacyjnych. Drugie źródło sfinansowania 
zmniejszenia subwencji to propozycja wzrostu dochodów na kwotę 353.609 zł. Ta kwota 
pochodzi z dwóch źródeł, pierwsze to środki, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizacji zrealizowanych w roku ubiegłym 
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projektów Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego oraz „e-mapa...”. Drugie źródło 
to propozycja zwiększenia wpływów z tytułu udziału w podatku PIT o 247.412 zł. W ramach 
przeniesień wewnątrz budżetu proponujemy przeznaczenie środków zwalnianych jako 
oszczędności przetargowe na nowe zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych poprzez ich przebudowę - projekty budowlane i geodezyjne”.  
Dodatkowo w zakresie bezpieczeństwa proponujemy wsparcie Powiatowej Straży Pożarnej w 
wysokości 100.000 zł na dofinansowanie modernizacji placu manewrowego przy jednostce 
JRG3 w Biskupcu. Pani Skarbnik poinformowała, że po przyjęciu proponowanych zmian 
nasze potrzeby kredytowe będą wynosić 656.310 zł, dochody i wydatki zmniejszą się o kwotę 
2.261.047 zł, natomiast budżet pozostanie zrównoważony. 

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

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

Pan Andrzej Abako powiedział, że zwracał już na to uwagę na posiedzeniu Komisji, 
ale chciałby jeszcze podnieść to na sesji. Na dzień dzisiejszy przetargi, np. na Piotraszewo, 
zostały już rozstrzygnięte, wiemy już ile to będzie kosztowało, ale podejmujemy uchwałę, 
która jest fikcją. Uchwalamy, że inwestycja kosztuje 3 mln zł, a wiemy już, że kosztuje 1,5 
mln. Wydaje się, że powinno to być szybciej procedowane na poziomie Zarządu i dokumenty 
przedkładane radnym powinny być bardziej aktualne. Pan radny powiedział, że ma też prośbę, 
bo skoro mamy oszczędności na inwestycji w Dobrym Mieście, to może Zarząd mógłby 
postarać się wspólnie z Dobrym Miastem spróbować zrobić kładkę na rzece Kwieli oraz 
przyspieszyć wykonanie dokumentacji remontu drogi Knopin-Swobodna. 

Pan Jan Żemajtys powiedział, że ma pytanie odnośnie roszczeń firmy OPEGIEKA w 
sprawie „e-mapy...”. Czy sprawa jest już zakończona, czy będą jeszcze jakieś roszczenia? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jeśli chodzi o „e-mapę...” to mieliśmy 
zarezerwowane w budżecie około 160.000 zł. Zwalniamy 100.000 zł, mimo że postępowanie 
nie jest jeszcze zakończone i OPEGIEKA się odwołała, ale roszczenie nie dotyczy już pełnej 
kwoty, tylko części. Odnosząc się do wniosków Pana radnego Abako, Pani Starosta 
powiedziała, że zbieramy pieniądze z oszczędności do jednego worka i będziemy to dzielić 
najlepiej jak można. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że zbieramy pieniądze do worka, ale czy radni 
mogliby się dowiedzieć ile już w tym worku jest? 

 Pani Małgorzata Chyziak poprosiła Pana Dyrektora Bala o poinformowanie radnych 
ile na dzień dzisiejszy wynosi kwota zebranych oszczędności. 

Pan Artur Bal  poinformował, że na dzień dzisiejszy jest to kwota około 1,5 mln zł. 
Pan Dyrektor dodał, że jeśli chodzi o drogę Knopin – Swobodna, w dniu dzisiejszym został 
złożony  do PROW-u wniosek o realizację tej drogi. 

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 2016 rok bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 22 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących 
się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XIII/124/2016 zmieniającą 
uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok.  

Załącznik nr 5 
 
Pkt 7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-
2033. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 
lata 2016 - 2033 (druk nr 79). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej są kontynuacją zmian w budżecie powiatu i sprowadzają się do aktualizacji 
wykazu przedsięwzięć, które będziemy realizować. Pierwsze przedsięwzięcie, to budowa hali 
sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu i aktualizacja nakładów finansowych, które Powiat 
zamierza przeznaczyć na budowę tej hali. Drugie przedsięwzięcie, to zadanie realizowane 
przez Powiatową Szkołę Muzyczną ze środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji. Jest to kwota 295.000 zł z czego w roku 2016 będzie realizowane 205.281 zł. 
Środki te będą przekazane na projekt szkoleniowy, skierowany do 39 nauczycieli szkoły 
muzycznej. Trzecia drobna zmiana, to wniosek Powiatowej Służby Drogowej o 
zabezpieczenie w roku 2017 środków na nadzór nad dokumentację projektową drogi w 
Jemiołowie. Jest to niewielka kwota 222 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 i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Pan Jan Żemajtys powiedział, że mowa jest tu o Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji. Pan radny chciałby się dowiedzieć skąd jest ta fundacja, z Olsztyna, z Warszawy, 
czy może z Kopenhagi? 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że Fundacja ma swoją siedzibę w Warszawie, 
natomiast środki, którymi Fundacja dysponuje pochodzą z programu Socrates Erasmus. W 
ubiegłych latach z tych środków korzystały nasze szkoły w Biskupcu i Olsztynku. 

Pan Jan Żemajtys zapytał, na co będzie przeznaczona ta kwota 222 zł? 
Pan Artur Bal  wyjaśnił, że są to środki przeznaczone na nadzór autorski nad 

projektem, kwota stanowi procent od wartości umowy. 
Pani Marian Piwcewicz powiedział, że uzasadnienia do uchwały wyczytał, że w 

programie finansowanym ze środków Fundacji będzie uczestniczyło 39 nauczycieli szkoły 
muzyczne. Czy my mamy aż taką obsadę w naszej szkole? 

Pani Barbara Guga powiedziała, że w szkole muzycznej zatrudnionych jest około 70 
nauczycieli, natomiast 39 zostało zakwalifikowanych do projektu.  

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 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 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 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
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Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XIII/125/2016 zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 
lata 2016 – 2033. 

Załącznik nr 6 
 
Pkt 8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na 
lata 2016 – 2025. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Arkadiusza Patureja, Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 
2016 – 2025 (druk nr 80). 

Pan Arkadiusz Paturej przedstawił prezentację na temat Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2025. Pan Dyrektor 
poinformował, że poprzednia Strategia skończyła swe obowiązywanie w roku 2015. Jako że 
tego typu dokument jest wymagany ustawowo, to w połowie ubiegłego roku przystąpiono do 
prac na nową strategią. Dużą wagę przywiązywano do tego, by w tych pracach brało udział 
jak najwięcej osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z polityką społeczną. Pan 
Dyrektor powiedział, że zachęca do zapoznania się z całym dokumentem, dzisiaj natomiast 
chciałby zwrócić uwagę na kilka elementów tej strategii. Jak państwo wiecie Powiat 
Olsztyński rokrocznie zwiększa liczbę mieszkańców, na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba 
ta wzrosła o ponad 3 tysiące. W strukturze ludnościowej powiatu można zauważyć 
postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa, spada odsetek osób w wieku 
przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast spada w wieku poprodukcyjnym. Z tym 
wiążą się nowe wyzwania przed polityką społeczną, by tym ludziom udzielać stosownej 
pomocy. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to należy zwrócić uwagę na to, że mieszkańcy 
Powiatu zarabiają średnio około 84% średniej krajowej, co nie jest pocieszające. Warto 
zwrócić też uwagę na kwestie bezrobocia. Odsetek bezrobotnych waha się w poszczególnych 
gminach od 6 do 15%. Prawie 56% tych osób to długotrwale bezrobotni. Jeśli chodzi o 
kwestie bezpośrednio związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
ważną informacją jest fakt, że prawie 1/5 osób korzystających z pomocy społecznej, to osoby 
z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. To jest bardzo bolesne i znajduje potwierdzenie w 
liczbach dzieci w rodzinach zastępczych, liczba dzieci nie ubywa a wręcz odwrotnie. Mamy 
jednak nadzieję, że w ciągu najbliższych lat uda się ten trend odwrócić. Pan Dyrektor 
powiedział, że największym problemem państwa opiekuńczego jest problem dziedziczenia 
pewnej nieporadności życiowej. Realizowana aktywna polityka społeczna i 
zindywidualizowanie usług społecznych daje nadzieję na poprawę tego stanu. Jeśli chodzi o 
cele, priorytety i kierunki działań Strategii, to celem nadrzędnym jest poprawa 
funkcjonowania mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w środowisku rodzinnym, społecznym 
i zawodowym. Cel ma być osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, 
uporządkowanych w pięciu priorytetowych obszarach: 
1) kompleksowy i spójny system wsparcie dzieci i młodzieży, rodziców i rodzin, 
2) integracja społeczna osób marginalizowanych z powodu niepełnosprawności, choroby i 
wieku, 
3) stymulowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców, 
4) kreowanie warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu ludności, 
5) poprawa współpracy i jakości usług społecznych. 
W każdym z tych obszarów zostały określone szczegółowe kierunki działań. Pan Dyrektor 
podkreślił, że przedłożony dokument jest niezwykle istotny jeśli chodzi o nowy okres 
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programowania i mamy nadzieję, że będzie służył nie tylko Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie ale również innym jednostkom. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że strategia to mimo wszystko zbiór pewnych 
haseł, natomiast praktyka pokazuje trochę co innego. Na przykład na jednej z pierwszych 
plansz, gdzie był procent bezrobocia. Oczywistym jest, że największe bezrobocie będzie w 
Gminie Kolno, która jest najbardziej oddalona od tych centrów dających możliwość 
zatrudnienia. Najmniejsze bezrobocie to Stawiguda czy Dywity, których mieszkańcy znajdują 
pracę w Olsztynie. I tu pojawia się miejsce dla jakiegoś programu umożliwiający tworzenie 
miejsc pracy, dla takich gmin zagrożonych bezrobociem. 

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że zostało to uwzględnione w strategii. 
Określono cele strategiczne i szczegółowe wraz z określeniem pewnych kierunków działań, 
które potem można rozwijać na programy szczegółowe. Takie programy nie mogą być 
umieszczone w samej strategii, natomiast powinna ona dawać możliwości ubiegania się o 
środki zewnętrzna na realizację programów.  

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że do tej pory mieliśmy strategię obowiązującą w 
latach 2007-2015. Pan radny zapytał, jakie są pozytywne aspekty realizacji tamtej strategii, a 
jakich działań nie udało się zrealizować? Jakie są różnice pomiędzy obecną a poprzednią 
strategią? 

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że trudno mu jest wprost na takie pytanie 
odpowiedzieć, natomiast odkąd kieruje pomocą społeczną w Powiecie Olsztyńskim, a robi to 
od początku istnienia Powiatu, nie widział sytuacji w zakresie polityki społecznej, które by 
Powiat jakoś strasznie zaskoczyły i czy byśmy stracili możliwość reagowania na zmieniająca 
się sytuację. Przez te 15 lat istnienia Powiatu zrobiliśmy w tej materii bardzo wiele, głównie 
jeśli chodzi o kwestie związane z dostosowaniem do standardów, a często samo wcześniej 
wyznaczaliśmy sobie standardy do osiągnięcia, zanim jeszcze stały się wymagane prawem. 
Pan Dyrektor powiedział, że nie widzi jakiś szczególnych różnic pomiędzy poprzednią a 
obecną strategią, natomiast ciągle pracujemy nad udoskonaleniem tego, co zostało 
opracowane w roku 2007 r. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że chciałby jeszcze zwrócić uwagę na pewną 
kwestię formalną. Otóż w przypadku szpitali powiatowych ilość oddziałów i poradni jest 
nieadekwatna do stanu faktycznego na dzień dzisiejszy. 

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że dyrektorzy szpitali uczestniczyli w 
spotkaniach zespołu pracującego nad strategią i wnosili poprawki i uwagi. Jeśli rzeczywiście 
jest tam tego typu błąd, to będzie można dokonać korekty. 

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

Pani Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych 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 Spraw Społecznych o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W 
głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 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 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim 
na lata 2016 – 2025, 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. 
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Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XIII/126/2016 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na 
lata 2016 – 2025. 

Załącznik nr 7 
 
Pkt 9. 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 zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016 (druk nr 81). 

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, pismem z dnia 7 marca br. przedstawił informację na temat ostatecznej 
wysokości środków przyznanych Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2016. Najogólniej mówiąc jest to kwota 
odpowiadająca 92% wydatkowanych środków, bez warsztatów terapii zajęciowej, w roku 
ubiegłym. Mamy więc tendencję zniżkową, co nie jest dobrą wiadomością, bo wniosków do 
PFRON-u jest coraz więcej. Oczywiście wszystkie zadania, które w tym zakresie są na nas 
nakładane będą realizowane, natomiast w nieco ograniczonym zakresie. Proponowany podział 
środków, był opiniowany przez Powiatową Społeczna Radę Osób Niepełnosprawnych, która 
nie wniosła uwag.  

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

Pani Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych 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 Spraw Społecznych o przyjęcie projektu uchwały 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 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 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 Nr XIII/127/2016 zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016. 

Załącznik nr 8 
 
Pkt 10. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom 
Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym 
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polegających na organizacji i przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju 
kultury, sportu i promocji Powiatu Olsztyńskiego w roku 2016 (druk nr 82). 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że ten projekt uchwały jest nieco inny niż w 
latach ubiegłych było to praktykowane. Zadania oczywiście się nie zmieniły, nadal udzielamy 
wsparcia finansowego na imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez gminy powiatu 
olsztyńskiego, natomiast w ubiegłym roku na przykład, tych imprez było dużo więcej. W tym 
roku, w odpowiedzi na propozycję Zarządu Powiatu, każda z gmin wyznaczyła jedną 
sztandarową imprezę, na którą byłaby przeznaczona kwota 10.000 zł. W związku z 
powyższym kwota 120.000 zł, jaka w tegorocznym budżecie zarezerwowana jest na tego 
rodzaju imprezy została podzielona po równo na każdą z gmin. Załącznik do proponowanego 
projektu uchwały odzwierciedla propozycje przedłożone przez gminy. Jedynie Gmina 
Barczewo uznała, że dwie imprezy są dla niej jednakowo ważne i zaproponowała podział tej 
kwoty na dwie imprezy po 5.000 zł.  

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 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 Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji o przyjęcie projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Powiatu Olsztyńskiego na 
realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i 
przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i promocji 
Powiatu Olsztyńskiego w roku 2016 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 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań 
publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i przeprowadzeniu 
imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i promocji Powiatu 
Olsztyńskiego w roku 2016, 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 uchwałę Nr XIII/128/2016 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej gminom Powiatu Olsztyńskiego na realizację 
zadań publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i 
przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i 
promocji Powiatu Olsztyńskiego w roku 2016. 

Załącznik nr 9 

Pkt 11. Gospodarowanie mieniem Powiatu. 
 
 
 Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Dorotowo, gmina 
Stawiguda obciążonej służebnością przesyłu (druk nr 83). 
 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że zazwyczaj przejęcia nieruchomości 
położonych na terenie gmin odbywa się na podstawie decyzji Zarządu. W tym przypadku, z 
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uwagi na to, że nieruchomość obciążona jest od 2015 roku służebnością przesyły, ponieważ 
na części działki został położony internet szerokopasmowy, sprawa ta musiała trafić na Radę. 
Jest to sprawa czysto porządkowa i dotyczy regulacji własności działek znajdujących się pod 
drogami powiatowymi.  

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja 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 Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 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 nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Dorotowo, gmina 
Stawiguda obciążonej służebnością przesyłu, 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. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XIII/129/2016 w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Dorotowo, gmina 
Stawiguda obciążonej służebnością przesyłu. 

Załącznik nr 10 

Pkt 12. Ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych. 

 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych (druk nr 
84). 

 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że projekt uchwały jest pokłosiem 
przygotowań do realizacji ZIT-ów, które były szeroko omawiane na spotkaniach, które 
zorganizowaliśmy dla Państwa radnych. Od 2004 roku obowiązuje uchwalony przez Radę 
Powiatu przebieg istniejących dróg powiatowych. W związku z planowaną realizacją 
inwestycji ZIT-owskich i wymogami, jakie przy realizacji tych inwestycji musimy spełnić, 
konieczne jest naniesienie zmian w przebiegu istniejących dróg. Nowe przebiegi dróg musiały 
podlegać zaopiniowaniu przez wójtów i burmistrzów gmin, na obszarze których znajdują się 
drogi. Cześć wójtów i burmistrzów wywiązała się z tego obowiązku, cześć nie. Istnieje jednak 
przepis, który mówi, że jeśli podmiot opiniujący nie wypowie się w ciągu 21 dni, to uznaje się 
to za milczącą akceptację przedłożonej propozycji. 

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja 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 Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i 
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„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych, 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 uchwałę Nr XIII/130/2016 zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych. 

Załącznik nr 11 

Pkt 13. Powierzenie zadania jednostce samorządu terytorialnego. 

 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadania polegającego na zarządzaniu drogą 
powiatową. 

 Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że uchwała ta jest niezbędna do realizacji 
gminnej inwestycji ZIT-owskiej. Wszczęliśmy procedurę pozbawienia tej drogi kategorii 
drogi powiatowej, więc ostatecznie stanie się ona drogą gminną, natomiast nastąpi to dopiero 
z nowym rokiem. Tymczasem już teraz gmina, przy składaniu wniosku, musi wylegitymować 
się prawem do zarządzania drogą. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie 
proponowanej uchwały. 

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja 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 Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały 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 powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadania 
polegającego na zarządzaniu drogą powiatową, 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 uchwałę Nr XIII/131/2016 w sprawie 
powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadania polegającego na zarządzaniu 
drogą powiatową. 

Załącznik nr 12 

 
Pkt 14. Prace komisji Rady Powiatu. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Janusza Radziszewskiego o przedstawienie 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 
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2016. 
Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych przyjęła 

propozycje do planu pracy na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym. Wszyscy radni 
otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, wiec nie będzie już go odczytywał. 

Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016, 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 uchwałę Nr XIII/132/2016 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016. 

Załącznik nr 13 
 
Pkt 15. Powołanie Komisji Statutowej. 

 
Pani Alicja Wąsik powiedziała, że w związku z sygnalizowaną na poprzednich 

sesjach potrzebą rozpoczęcia prac nad zmianami w Statucie Powiatu wystąpiła z inicjatywą 
powołania Komisji Statutowej. Zgłosiła się grupa 6 radnych, którzy chcieliby popracować nad 
zmianami w Statucie. Pani Przewodnicząca powiedziała, że kwestią do ustalenia jest termin, 
w jakim Komisja ma przedstawić propozycje zmian w Statucie, ona chciałaby zaproponować 
datę 31 grudnia 2016 r. Czy to jest dobry termin, czy też zbyt odległy? 

Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że w jego wystarczyłby termin 3-miesięczny, do 
końca czerwca. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że ma wątpliwości, czy termin do 30 czerwca jest 
korzystny, tym bardziej, że sesja jest 27. Czy istnieje potrzeba tak sztywnego określania 
terminy zakończenia prac Komisji? 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że również się nad tym zastanawiała, ale z analizy 
prawnej wynika, że taki termin powinien być określony.  

Pan Marek Świątek powiedział, że termin może być określony nawet na 31 grudnia, 
natomiast jeśli Komisja wcześniej zakończy prace, to zawsze może się sama rozwiązać. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że po zakończeniu prac Komisji materiał 
powinien być jeszcze przesłany radnym do konsultacji, na co najmniej dwa tygodnie przed 
planowaną sesją, dlatego trzeba dobrze zaplanować ten termin. 

Pan Marek Świątek zaproponował ustalenie terminu zakończenia prac Komisji na 
koniec września 2016 r.  

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że wobec tego wpisuje do projektu uchwały termin 
30 września 2016 r. Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie 
przyjęcia uchwały w sprawie w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji 
Statutowej, 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 uchwałę Nr XIII/132/2016 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016. 

Załącznik nr 14 
 
Pkt 16. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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 Pani Alicja Wąsik poinformowała, że zgodnie z art. 25c ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym radni są obowiązani złożyć oświadczenia 
majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 
(PIT) za rok poprzedni w dwóch egzemplarzach (2 egzemplarze oświadczenia +2 kopie PIT-
u). Oświadczenie powinno zawierać informacje wymienione w art. 25c ustawy o samorządzie 
powiatowym. Oświadczenie powinno zostać złożone do dnia 30 kwietnia, według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Przewodnicząca poinformowała, że druki oświadczeń 
majątkowych zostały przekazane Państwu Radnym droga mailową w dniu 25 lutego br. 
 Pani Alicja W ąsik powiedziała, że chciałaby gorąco zachęcić wszystkich radnych do 
uczestnictwa w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 

Pan Mirosław Stegienko powiedział, że nie chciałby, aby jego głos został odczytany 
jako wtrącanie się w organizację pracy Rady i Zarządu Powiatu, ale prosiłby o zastanowienie 
się nad problemem przewodniczenia Komisji Budżetowej przez Panią Wicestrostę. Pan radny 
powiedział, że wie, iż bezpośrednio takiego zakazu nie ma, natomiast wydaje się, że łączenie 
funkcji przewodniczącego komisji a więc organu ciała stanowiącego z funkcją członka 
Zarządu, a więc ciała wykonawczego może prowadzić do konfliktu interesów. Prosi więc o 
zastanowienie się, czy tak musi być. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że widzi na sali Panią Dyrektor Grzybowską, więc 
chciałby zapytać, czy wpłynęło wadium na Łęgucki Młyn? 

Pani Katarzyna Grzybowska poinformowała, że jak dotąd żadne wadium nie 
wpłynęło. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że chciałby przekazać też Zarządowi pewną 
sugestię a może podpowiedź. Chodzi o sprawę bursy w szkole rolniczej w Smolajnach. Czy 
nie warto byłoby się zastanowić, porozmawiać z władzami Dobrego Miasta nad kwestią 
przejęcia budynku, z którego sprzedażą ma w tej chwili Pan Burmistrz problem. Pan radny 
powiedział, że jak wiemy budynki w Smolajnach nie są naszą własnością, może więc warto 
kupić budynek, a może Pan Burmistrz – skoro ma problem ze sprzedażą – byłby skłonny go 
oddać. Moglibyśmy zrobić tam bursę z prawdziwego zdarzenia. Pan radny dodał, że 
interesuje go również temat zalewania posesji Pana Waszczuka. Czy coś w tej kwestii się 
wydarzyło, na jakim etapie jest ta sprawa? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że nie ma już na sali Pani Dyrektor 
Świeczkowskiej, prosi więc Pana radnego o chwilę cierpliwości. Pani Starosta 
poinformowała, że z tego co wie, to sprawa jest w toku, strony nie doszły do porozumienia, 
natomiast w najbliższym czasie planowane jest jakieś spotkanie w tej sprawie. Odpowiedź 
zostanie udzielona odrębnym pismem. Co do bursy dla szkoły w Smolajnach, to Zarząd już 
nawet rozmawiał z Panem Burmistrzem na temat budynku, o którym mówi Pan radny. 
Niestety, żeby ten budynek doprowadzić do stanu, w jakim mógłby spełniać role internatu, 
należałoby ponieść ogromne nakłady. Pytanie czy warto to robić dla 18 uczniów? 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że warto wcześniej zorientować się, czy byliby 
chętni uczniowie ze szkoły Pana Woni, by korzystać z tej bursy. Do Smolajn na pewno nie 
będą jeździć a jeśli bursa byłaby w Dobrym Mieście, to być może.  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że koncepcja jest Zarządowi znana, temat 
będziemy jeszcze rozważać. Odnosząc się do głosu radnego Stegienki Pani Starosta 
powiedziała, że zdajemy sobie sprawę zarówno z braku przeciwwskazań prawnych w tym 
zakresie, jak i z potencjalnego konfliktu interesów. Myślimy o tym.  
 Pan Marian Piwcewicz powiedział, że chciałby zadać pytanie Panu Dyrektorowi 
PSD. Czy w związku z prowadzonymi inwestycjami przy drogach mamy wpływy z tytułu 
zajęcia pasa drogowego? Pan radny powiedział, że chciałby się również dowiedzieć, czy 
prowadzony przez Urząd Marszałkowski projekt związany z doprowadzeniem 
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szerokopasmowego internetu został już zakończony? Kiedy ten internet w Powiecie ma 
ruszyć?  

Pani Katarzyna Grzybowska poinformowała, że daty, kiedy internet ma ruszyć nie 
zna. Wie, że prace są na ukończeniu, ale data uruchomienia sieci jeszcze nie padła.  

Pani Joanna Michalska powiedziała, że z tego co wie, to Urząd Marszałkowski 
doprowadza internet tylko do skrzynki. Dopiero wtedy musi znaleźć się operator, który będzie 
rozprowadzał sieć do poszczególnych odbiorców. 

Pan Janusz Radziszewski zapytał, kiedy ruszają cząstkowe remonty dróg? 
Pan Artur Bal  powiedział, że wykonawcy są wybrani. Planowany początek prac, to 

początek kwietnia. Zakładamy, że prace zakończą się do końca maja. 
Pan Mirosław Stegienko dodał, że jeśli chodzi o jego obwód, to emulsję dostarczono 

im wczoraj i na dobrą sprawę możnaby już dzisiaj zaczynać prace. Okazało się jednak, że we 
wszystkich obwodach padało.  Z prognozy wynika, że w przyszłym tygodniu pogoda ma być 
odpowiednia i ruszamy do pracy. 
 
Pkt 17. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady XIII sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 31 
marca 2016  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 XIII/124/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Olsztyńskiego na 2016 rok. 
6. Uchwała Nr XIII/125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 - 2033 
7. Uchwała Nr XIII/126/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2025. 
8. Uchwała Nr XIII/127/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2016. 

9. Uchwała Nr XIII/128/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Powiatu 
Olsztyńskiego na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym 
polegających na organizacji i przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla 
rozwoju kultury, sportu i promocji Powiatu Olsztyńskiego w roku 2016. 

10. Uchwała Nr XIII/129/2016 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w 
obrębie Dorotowo, gmina Stawiguda obciążonej służebnością przesyłu. 

11. Uchwała Nr XIII/130/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu 
istniejących dróg powiatowych 

12. Uchwała Nr XIII/131/2016 w sprawie powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadania 
polegającego na zarządzaniu drogą powiatową. 
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13. Uchwała Nr XIII/132/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw 
Społecznych na rok 2016. 

14. Uchwała Nr XIII/133/2016 w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji 
Statutowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 


