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Protokół Nr XIV/16 
z XIV Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 20 maja 2016 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1200 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1455 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 24 
 
Przed rozpoczęciem obrad Sesji odbył się: 

- występ uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach oraz wręczenie nagrody  
Panu Tomaszowi Michalakowi, nauczycielowi Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. 

 
  
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

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

Radni nieobecni usprawiedliwieni to:  
- Pan Jan Dowgielewicz – wyjazd za granicę, 
- Pan Wojciech Ruciński zgłaszał, że spóźni się na dzisiejszą sesję.  

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że nie wpłynęły poprawki co do treści protokołu 
z XII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2016 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). 
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad. 

Następnie Pani Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie po punkcie 8. 
„Rozpatrzenie skargi” dodatkowego punktu 9. pn. „Zmiany w składzie Komisji Rady 
Powiatu” wraz z przyjęciem następujących projektów uchwał: 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji 
Budżetowej, 

2) w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego  Komisji Budżetowej, 
3) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji 

Spraw Społecznych. 
Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przedstawionego 

wniosku. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 
radnych, głosów „przeciw” nie było i 3 radnych  „wstrzymało się” od głosu.  

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji wraz z przyjętymi 
zmianami: 
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1. Otwarcie Sesji. 
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu w roku 

2015.  
5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego. 
6. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2016 
− podjęcie uchwały (druk nr 86). 
7. Utworzenie w Dobrym Mieście  filii Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w 

Dywitach 
− podjęcie uchwały (druk nr 87). 
8. Rozpatrzenie skargi. 
9. Zmiany w składzie Komisji Rady Powiatu. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
11. 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, odbyło się 7 posiedzeń 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:  
- Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami byłego 

Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie oraz Małą Elektrownią Wodną 
zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w I przetargu wynosiła 
3.490.000 zł - Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu II ustnego przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości oraz obniżył cenę 
wywoławczą o 15%, do kwoty 2.966.500 zł, 

- Zarząd Powiatu postanowił po raz kolejny przystąpić do grupowego postępowania 
publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2017 r. prowadzonego przez gminę 
Olsztyn. Według prognoz oszczędności, jakie w tym roku uzyskają wszystkie 
jednostki organizacyjne Powiatu dzięki przystąpieniu do zamówienia grupowego, 
mogą wynieść około 500 tys zł. 

 
- w zakresie spraw oświatowych Zarząd Powiatu zatwierdził nabór uczniów do klas 

pierwszych Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach na rok szkolny 2016/2017. 
Nabór zakłada następującą liczbę uczniów: 
a) Szkoła w Dywitach – 36 uczniów, 
b) Filia w Olsztynku – 24 uczniów, 
c) Filia w Barczewie – 24 uczniów, 
d) Filia w Biskupcu – 24 uczniów, 
e) Filia w Dobrym Mieście – 36 uczniów. 

 
- Zarząd Powiatu zatwierdził arkusze organizacyjne szkół powiatowych na rok szkolny 

2016/2017. W ramach arkuszy zatwierdzono łącznie 54 oddziały w szkołach 
ponadgimnazjlanych dla młodzieży i dorosłych  z ogólna liczbą  1365 uczniów i 
słuchaczy. W stosunku do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o jeden 
oddział, a liczba uczniów zmniejszyła się o 22 osoby. Spadła o 42 osoby liczba 
słuchaczy szkół dla dorosłych a wzrosła o 20 osób liczba uczniów. Zatwierdzeniu nie 
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podlegała liczba oddziałów klas pierwszych. Nie uległa znaczącej zmianie liczba 
uczniów szkół i placówek specjalnych w stosunku do roku ubiegłego. Zatwierdzona 
została także liczba etatów pracowników administracji i obsługi na tym samym 
poziomie co w roku ubiegłym.  

- W związku z kończącą się z dniem 31 sierpnia 2016 r. kadencją Pani Danuty 
Sibierskiej, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Żardenikach, Zarząd Powiatu postanowił ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora 
placówki.  

- 25 kwietnia w Jezioranach odbyła się II Gala Sportu Powiatu Olsztyńskiego. Tytuł 
Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego otrzymała Marta Jaskulska, zawodniczka 
LKK Warmia Biskupiec. Dodatkowo przyznano wyróżnienia zawodnikom 
osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym  
tj. Małgorzacie Jasińskiej z gminy Barczewo, Alicji Potasznik i Pawłowi 
Moszczyńskiemu z Różnowa w gminie Dywity oraz przyznano specjalne nagrody dla 
najmłodszych w kategorii sport dla dzieci. 

- Zarząd Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w 
Smolajnach, wyraził zgodę na sprzedaż, a w przypadku braku chętnych, na likwidację 
środków trwałych będących na stanie warsztatów szkolnych. Jest to realizacja 
wniosku Komisji Gospodarki, która po wizycie w Smolajnach wnioskowała o 
pozbycie się zbędnego sprzętu rolniczego. 

- Trwają negocjacje z Dyrektorem Szpitala w Ameryce w kwestii wysokości czynszu za 
wynajem pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół. Zarząd postanowił poinformować 
dyrektora, że nie posiadamy środków finansowych na opłacanie czynszu 
zwiększonego do kwoty 136.000 zł rocznie, natomiast będziemy wprowadzać zmiany 
w organizacji pracy szkoły, które będą skutkować zmniejszeniem kosztów szpitala. 

- W zakresie spraw inwestycyjnych to wniosek Powiat Olsztyńskiego o dofinansowanie 
„Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu” w ramach Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim został 
zakwalifikowany do dofinansowania z kwotą 1.600.000 zł. Wnioskowaliśmy o kwotę 
2.060.000 zł. Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu dofinansowania i realizacji 
inwestycji. Powiat wnioskował o prawie 400.000 zł więcej więc zdecydowaliśmy 
wspólnie z Gminą Biskupiec że po połowie pokryjemy tą brakującą kwotę.  

- Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Budownictwa i Inwestycji rozpoczęcie 
przygotowań do złożenia wniosku do RPO w ramach działania Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków. Wniosek ma dotyczyć remontu budynku 
Starostwa Powiatowego w zakresie ocieplenia, wykonania systemu klimatyzacji i 
wymiany instalacji elektrycznej. Szacowany koszt inwestycji to 3.200.000 zł z czego 
85% to kwota dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi RPO do dofinansowania 
kwalifikują się także wydatki poniesione od 1 stycznia 2014 r., w związku z tym 
istnieje możliwość refundacji kosztów poniesionych w roku 2015 na wymianę 
oświetlenia i modernizację instalacji elektrycznej na III piętrze budynku. Wniosek 
będzie możliwy do uruchomienia najprawdopodobniej w grudniu tego roku.  

- Podpisana została umowa na projekt budowy hali sportowo - widowiskowej 
w Olsztynku  

- W zakresie spraw drogowych Zarząd uzgodnił wykaz zadań realizowanych ze 
środków uzyskanych w wyniku oszczędności przetargowych, oszczędności z tytułu 
zimowego utrzymania dróg i zwrotu dotacji. Wykaz zadań powstał w oparciu o 
wnioski radnych i mieszkańców, był też konsultowany z wójtami i burmistrzami. 
Wykaz został Państwu radnym przesłany e-mailem w ubiegłym tygodniu. 
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- Powiatowa Służba Drogowa przedłożyła Zarządowi Powiatu wykaz dróg, na których 
w opinii PSD, powinno podnieść się standard zimowego utrzymania do poziomu IV+. 
Wykaz ten został przesłany wszystkim radnym drogą e-mailową. Tutaj nie zapadła 
jeszcze decyzja Zarządu ale jeśli byście Państwo wskazali takiej chęci, a Komisja 
Gospodarki popracowałaby nad tymi propozycjami, to na kolejnej sesji można by 
podjąć taką uchwałę.  

-  Z zakresu ochrony zdrowia 21 kwietnia została podsumowana akcja „Zdrowy Powiat 
Olsztyński”. Inicjatywę realizowało Starostwo Powiatowe wraz z Oddziałem NFZ, 
samorządami  oraz placówkami opieki zdrowotnej z terenu powiatu olsztyńskiego. W 
ramach tej akcji zrobiono ponad 29 przedsięwzięć i ponad 2000 uczestników wzięło w 
niej udział, odbyły się 42 wizyty mammobusu w 13 miejscach i wykonano ponad 
7000 badań, zarejestrowano 261 osoby w bazie potencjalnych dawców z czego 3 
osoby zostały faktycznymi dawcami szpiku kostnego.  

- Dobiegają końca prace nad programem funkcjonalno-użytkowym inwestycji 
modernizacji bloku operacyjnego. Koszt inwestycji obliczany jest na około 12 mln zł. 
W najbliższym czasie Zarząd będzie analizował możliwości sfinansowania inwestycji. 
Wśród możliwych wariantów jest ubieganie się o środki unijne, partnerstwo 
publiczno-prywatne. 

- Jeśli chodzi o współpracę zagraniczną to od 20 kwietnia do 1 maja w ramach 
partnerstwa Powiatu Olsztyńskiego i Powiatu Osnabrück gościliśmy w Starostwie 
grupę niemieckich policjantów. Funkcjonariusze odwiedzili Starostwo, obserwowali 
prace policji oraz inspekcji transportu drogowego. Zwiedzili laboratorium 
kryminalistyczne. Pani Starosta przypomniała, że w lipcu ma przyjechać część 
delegacji Rady Powiatu Osnabrück wraz z delegacją Caritasu. Jesienią będziemy 
gościć przedstawicieli z Niemiec ze szkoły muzycznej.  

- 22 kwietnia w Biskupcu odbyły się targi nowych możliwości pod hasłem „Jak 
odnaleźć się na europejskim rynku pracy”. Organizatorem było OHP we współpracy z 
Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Urzędem Miejskim w Biskupcu oraz 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biskupcu.  

- 13 kwietnia odbyły się uroczyste obchody Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. 
Gościem honorowym był Ambasador Węgier w Polsce Pan Iván Gyurcsík, 
towarzyszył mu Wicekonsul, który w roku ubiegłym zaszczycił nas swoja obecnością. 
W trakcie wydarzenia Pan Andrzej Sassyn, który był inicjatorem ustawienia tablicy 
upamiętniającej wydarzenia, które zadziały się na Placu Bema, otrzymał Statuetkę 
Łyny – Królewny Warmińskiej.  

- Powiat Olsztyński wspierał także IX Olsztyneckie konfrontacje zespołów „Pro Rock 
2016”, jedna z tych 12 imprez, na które Rada Powiatu zatwierdziła środki po 10000 zł. 
Obył się także Piknik Historyczny, niestety pogoda popsuła całą imprezę.  

- Nasi radni z Powiatu Olsztyńskiego zostali nagrodzeni za zasługi dla pożarnictwa i tak 
Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu otrzymała brązowy medal za 
zasługi dla pożarnictwa, Pan Henryk Goździcki pełniący obowiązki Komendanta OSP 
w Jezioranach otrzymał złoty znak związku. Natomiast Pan Andrzej Abako został 
członkiem zarządu związku głównego OSP w Warszawie, z województwa warmińsko 
– mazurskiego wybrano tylko dwie osoby, w tym kolegę Abako, któremu serdecznie 
gratulujemy.  

 
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 
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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. 
 Pan Jarosław Wolak powiedział, że mieliśmy zapisane 150.000 zł na kombajn w 
Smolajnach. Z tego co wie, to ten zakup nie doszedł do skutku, co teraz z tymi pieniędzmi? 
 Pan Andrzej Abako powiedział, że chciałby zapytać Panią Starostę o mostek na 
Kwieli. Już składaliśmy kilka interpelacji w tej sprawie i słyszeliśmy, że będzie jakieś 
rozwiązanie. Pan radny powiedział, że chciałby się dowiedzieć, jakie to będzie rozwiązanie, 
kiedy zostanie ono zastosowane i czy będzie to rozwiązanie tymczasowe, czy też na dłuższy 
czas? 
 Pani Bożena Wojarska powiedziała, że chciałaby podziękować Pani Staroście za 
przygotowanie prezentów dla grupy młodzieży z Osnabrück. Pani radna powiedziała, że 
wczoraj odbyło się spotkanie z tymi dziećmi i bardzo było jej miło, że mogła coś przekazać 
zarówno dzieciom jak i opiekunom. Pani radna zapytała, czy byłaby możliwość, bo ta 
młodzież jeszcze jest, podarowania im jeszcze powiatowych koszulek? 
 Pan Jan Żemajtys powiedział, że ma pytanie odnośnie dróg powiatowych. W 
projekcie uchwały znalazł się zapis o kwocie 1.181.000 zł przeznaczonej na zadania drogowe. 
Pan radny zapytał, czy będzie ogłaszany jeden przetarg na wszystkie zadania, czy też 
oddzielne przetargi na poszczególne elementy? Pan radny powiedział, że drugie pytanie 
dotyczy kwoty 344.000 i też sześciu wymienionych zadań. Czy w tym przypadku będzie 
jeden przetarg, czy też na każde zadanie z osobna? 

Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że wiadomo już, że na inwestycji w Tłokowie 
wystąpiły roboty dodatkowe. Pytanie jest, jaki jest koszt tych robót, i jak będą sfinansowane? 
Pan radny dodał, że ma też drugie pytanie. W budżecie nie znalazł pieniędzy przeznaczonych 
na przełom w Pierwągach, około 30 metrów, a trzeba byłoby go w tym roku zrobić. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że chciałby zadać pytanie odnośnie Łęguckiego 
Młyna. Wiemy, że pierwszy przetarg nie doszedł do skutku. Pan radny zapytał, w jakiej 
formule została ogłoszona oferta sprzedaży, czy tylko w internecie, czy również w prasie i 
mediach centralnych. Pan radny zapytał też, czy osoby, które wyraziły zainteresowanie 
ośrodkiem, to był biznes lokalny, czy też osoby spoza powiatu? 

Pani Alicja Wąsik podziękowała za zadawanie pytań i w pierwszej kolejności 
poprosiła Panią skarbnik o udzielenie odpowiedzi na zapytanie dotyczące środków na zakup 
kombajnu w Smolajnach.  

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że jeśli chodzi o wydatki niewygasające, to 
ostateczne terminy niektórych zadań inwestycyjnych były ustalone na 30 czerwca. W związku 
z tym rozliczenie zadań niewygasających zostanie przygotowane Państwu na drugie półrocze 
i wtedy Rada będzie decydowała o zagospodarowaniu środków niewykorzystanych w ramach 
zadań inwestycyjnych, w tym tych 150.000 zł. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jeśli chodzi o prośbę Pani radnej 
Wojarskiej odnośnie koszulek, to oczywiście zorientuje się, ile ich mamy w tej chwili. Pani 
Starosta powiedziała, że jak zapewne Państwo radni zauważyli mamy nowe gadżety, z 
nowym pomysłem na serce Powiatu zrzeszające 12 gmin. Są to m.in. kubki i cukierki. 
Koszulki oczywiście posiadamy również, ale na tę chwilę Pani Starosta nie jest w stanie 
określić, jaka jest ich ilość. Oczywiście jeśli będziemy dysponowali potrzebną ilością, to nie 
ma problemu z przekazaniem ich młodzieży. Pani Starosta powiedziała, że nie ma na sali Pani 
Dyrektor Grzybowskiej, która mogłaby w szczegółach odpowiedzieć na pytanie radnego 
Piwcewicza, gdzie konkretnie zamieszczane były ogłoszenia o sprzedaży ośrodka w 
Łęguckim Młynie. Pani Starosta powiedziała, że z całą pewnością nie była to tylko i 
wyłącznie prasa lokalna, natomiast tytułami z tej chwili nie dysponuje. Na pewno były jakieś 
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gazety ogólnokrajowe, na pewno był to internet, telewizja i radio. Szczegółowych odpowiedzi 
udzieli w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o osoby zainteresowane, o których wie Pani 
Starosta, to chyba nie był to nikt z naszego regionu. Były to raczej osoby spoza województwa. 
W ostatnim czasie zgłosiły się kolejne osoby, za wcześnie by mówić jakieś nazwiska, ale jest 
to poważne środowisko. Pani Starosta poinformowała, że sama osobiście jeździła z tymi 
osobami oglądać Łęgucki Młyn, kolejni zainteresowani mają oglądać ośrodek w nadchodzący 
„długi weekend”. Następnie Pani Starosta poprosiła Pana Dyrektora Artura Bala o udzielenie 
szczegółowej odpowiedzi na pytanie o mostek na Kwieli. 

Pan Artur Bal  powiedział, że odbyło się spotkanie z Burmistrzem Dobrego Miasta, 
rozmawialiśmy nad najbardziej możliwym rozwiązaniem na tę chwilę. W związku z tym, że 
tym mostkiem odbywa się ciągle ruch pieszy, jedynym rozwiązaniem byłoby 
usankcjonowanie ruchu nas tym moście w taki sposób, aby zabezpieczyć pieszych przed 
zmotoryzowanymi. Ustaliliśmy wstępnie, że oprócz oznakowania BRD, które zostanie 
wykonane przez Powiatową Służbę Drogową, dodatkowo ten mostek zostanie doświetlony i 
ta praca zostanie wykonana przez Gminę. Tego typu rozwiązanie zostanie na tę chwilę 
zastosowane. Były pomysły na położenie kładki, ale obecnie, bez projektu, bez uzgodnień, ot 
tak sobie takiej kładki położyć nie można, a nam przede wszystkim zależy na tym, by 
zabezpieczyć tych wszystkich, którzy już się poruszają tym mostkiem. 

Pan Jarosław Wolak zapytał, czy ma rozumieć, że to rozwiązanie jest 
krótkookresowe, na sezon letnio-wakacyjny? 

Pan Artur Bal  powiedział, że na tę chwilę robimy to na zbliżający się okres 
wakacyjny. Jeżeli chodzi o gruntowną modernizację tego mostu, to jeśli kiedykolwiek ona 
dojdzie do skutku, to należy liczyć się z tym, że nie będą to małe środki.  

Pan Jarosław Wolak zapytał, czy znana jest skala tych środków, jaka kwota jest na to 
potrzebna? 

Pan Artur Bal  powiedział, że nie robiliśmy jeszcze rozeznania cenowego jeśli chodzi 
o ten most, ale przy realizacji jednej z inwestycji „schetynówkowych” na terenie gminy 
Dobre Miasto w Piotraszewie, podjęliśmy próbę i ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektu 
przebudowy obiektu mostowego. Na tej bazie będziemy w stanie mniej więcej oszacować, 
jakie będą koszty i jakie prace trzeba będzie wykonać przy obiekcie na Kwieli. Odnosząc się 
do pytania radnego Żemajtysa, Pan Dyrektor powiedział, że na każdą inwestycję wymienioną 
w budżecie będzie organizowany odrębny przetarg. Wyjątkiem będą inwestycje w różnych 
gminach, ale dotyczące tej samej drogi. Dotyczy to na przykład drogi pomiędzy gminami  
Jeziorany a Biskupiec. W tym przypadku będzie to jeden przetarg. W pozostałych 
przypadkach chcemy robić oddzielne przetargi. 

Pan Jan Żemajtys zapytał, jaka jest przeznaczona kwota na remont odcinka drogi Nr 
1376N w miejscowości Bartąg? Chodzi tu o jedno z zadań remontowych, na które wspólnie 
przeznaczone jest 344.000 zł. 

Pan Artur Bal  powiedział, że nie jest w stanie określić na tę chwilę tej kwoty, może 
to zrobić w terminie późniejszym. Odnosząc się do kwestii likwidacji przełomu w Pierwągach 
Pan Dyrektor powiedział, że jest to jedna ze spraw, która jest znana Powiatowej Służbie 
Drogowej. Jest to też tylko jedno z wielu zadań, które nas czekają, jeśli chodzi o 
modernizację i przebudowę dróg powiatowych. Założenie było takie, że na terenie każdej z 
gmin wybieramy zadanie, które jest ważne i niezbędne albo takie, które wymagają 
dokończenia z lat ubiegłych. Na terenie gminy Jeziorany wybrane zostały prace na drodze 
Kikity – Biesowo oraz niedokończona inwestycja z lat ubiegłych, czyli przebudowa ulicy 
Mickiewicza. Remont przełomu w Pierwągach nie został przewidziany, mimo, że sprawa jest 
nam znana. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest to pierwsze podejście do 
zagospodarowania pieniędzy z oszczędności. Oczywiście, że potrzeb jest znacznie więcej niż 
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zadań przewidzianych do realizacji, ale równie dobrze po realizacji przetargów i wyłonieniu 
wykonawców, może się okazać, że powstały jeszcze jakieś oszczędności. Temat jest więc 
otwarty. Pani Starosta zapytała Pana Dyrektora Bala, czy orientuje się, ile taka likwidacja 
przełomu może kosztować? 

Pan Artur Bal  powiedział, że szczerze mówiąc nie może podać żadnej kwoty. 
Zwykle przy tego rodzaju pracach pojawiają się koszty, które są nieprzewidywalne. Tak było 
chociażby w przypadku, o którym już Pan radny mówił. W trakcie realizacji inwestycji w 
miejscowości Tłokowo osunęła się ziemia, okazało się, że znajdujący się tam przepust należy 
powiększyć i poszerzyć. To są dodatkowe prace a tym samym dodatkowe koszty. Oczywiście 
nic się nie dzieje bez zgody Gminy Jeziorany, która współfinansuje inwestycję. Burmistrz 
zapoznał się z kosztorysem, zaakceptował go i jest tworzony stosowny aneks do 
porozumienia z gminą. 

Pani Małgorzata Chyziak poprosiła Pana Dyrektora o uzupełnienie odpowiedzi 
dotyczącej kosztów dodatkowych zadania w Tłokowie. Czy środki na ten cel miał Pan 
przewidziane w budżecie?  

Pan Artur Bal  powiedział, że dodatkowe środki zostały przewidziane. Zarówno po 
naszej stronie, jak i po stronie gminy były zabezpieczone dodatkowe środki po 40.000 zł. 
Obecnie już wiemy, że prace dodatkowe pochłoną około 78.000 zł, więc zabezpieczonych 
środków wystarczy. Pan Dyrektor poinformował, że w przypadku pozostałych inwestycji, z 
uwagi na możliwość wystąpienia robót dodatkowych również są zarezerwowane dodatkowe 
środki po około 40.000 zł. Jeśli nie będą one wykorzystane, to znowu wykażemy 
oszczędności.  

Pani Małgorzata Chyziak poinformowała, że jest na sali pracownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, który może udzielić pełnej informacji na temat, gdzie 
ukazywały się ogłoszenia o przetargu na sprzedaż ośrodka w Łęguckim Młynie. 

Pan Wacław Dąbrowski powiedział, że z uwagi na to, że kwestia przełomu w 
Pierwągach ciągnie się już od kilku lat, to ma wniosek do Zarządu, by wygospodarować 
środki na remont tego odcinka. Pan radny powiedział, że nie musi to być natychmiast, ale 
może uda się jakieś środki wygospodarować na przyszłą sesję. Nie wie, czy to będzie kwota 
50 czy 80 tys. zł. Skoro Pan Dyrektor nie ma już pieniędzy, to niech Zarząd ich poszuka, by 
udało się w tym roku ten przełom zrobić. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że ma jeszcze jedną sprawę związaną z 
postępowaniem administracyjnym w sprawie legalizacji turbiny wodnej na małej rzece Łynie 
w Dobrym Mieście. Pan radny powiedział, że na swoje poprzednie zapytanie dostał pisemną 
informację, że w dniu 19 kwietnia, na wniosek Pana Andrzeja i Zofii Waszczuk, odbędzie się 
rozprawa administracyjna. Pan radny zapytał, jaki jest wynik tej rozprawy? 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że chciałby zapytać o zadanie na drodze Barczewo-
Silice. Kwota na to zadania, to ponad 248.000 zł. Pytanie brzmi, jakiego dokładnie odcinka 
pomiędzy Barczewem a Silicami dotyczą te plany? 

Pan Arur Bal  powiedział, że będzie to kontynuacja prac, które były wykonywane na 
tej drodze kilka lat wcześniej. Odcinek nie będzie imponujący, ze wstępnych kosztorysów 
wynika, że będzie to około 500 metrów drogi. Oczywiście o ostatecznej długości 
wyremontowanego odcinka rozstrzygnie przetarg, bo tak rozpisaliśmy przetarg, by w 
przypadku tańszego rozstrzygnięcia wykonawca mógł wszystkie powtarzalne prace wykonać 
na dłuższym odcinku. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że chodziło mu o miejsce, w którym będą 
wykonywane prace. 

Pan Artur Bal  powiedział, że chodzi o odcinek od wyjazdu z Barczewa w kierunku 
Silic. Zaczniemy od skrzyżowania z ul. Olsztyńską i dalej w kierunku na Silice. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że Pani Dyrektor Świeczkowska jest na 
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szkoleniu, ale odpowiedzi udzieli delegowany pracownik Wydziału. 
Pani Iwona Zapadka, pracownik Wydziału Gospodarowania Środowiskiem, 

poinformowała, że nie ma szczegółowych informacji na temat tej turbiny, Pani Dyrektor 
przekazała jej, że postępowanie w tej sprawie nadal jest prowadzone. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że informacja na ten temat zostanie przesłana 
Panu radnemu na piśmie. 

Pan Jarosław Wolak poprosił o odpowiedź na maila.  
Pani Małgorzata Chyziak poprosiła o zabranie głosu Panią Agnieszkę Bazarnik. 
Pani Agnieszka Bazarnik, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

poinformowała, że ogłoszenie o sprzedaży ośrodka w Łęguckim Młynie ukazało się w 
Gazecie Wyborczej w wydaniu ogólnopolskim, w Gazecie Olsztyńskiej, w siedzibach gmin 
oraz na stronie internetowej www.monitor.pl. Oczywiście również w wydaniach 
internetowych wymienionych gazet, na stronie internetowej powiatu i na naszym BIP-ie.  

Pani Małgorzata Chyziak dodała, że swoją drogą tematem zainteresowało się radio, 
oraz TVN24, w którym był bardzo obszerny materiał. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Staroście za udzielenie wyjaśnień. 
 
Pkt 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu w 
roku 2015. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Teresę Parys, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, o przedstawienie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
Powiatu w 2015 roku. 

Pani Teresa Parys przedstawiła sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
Powiatu Olsztyńskiego w 2015 roku. 

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że ze sprawozdania wynika, iż zwiększa się 
zachorowalność na niektóre choroby. Pan radny zapytał, czy to rzeczywiście jest to 
zwiększenie zachorowalności, czy też zwiększenie wykrywalności? Pan radny zwrócił uwagę, 
że mamy wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, a jednocześnie nie 
zwiększa się zachorowalność na AIDS, to znaczy, że nie mamy tu „szprycerów” i nie robimy 
sobie tatuaży, ale że służba zdrowia nawala. Bo istotnymi źródłami zakażeń są tu placówki 
służby zdrowia, gabinety dentystyczne i kosmetyczne. Pan radny powiedział, że nie znalazł w 
sprawozdaniu informacji o bąblowicy, czy my jako Powiat jesteśmy wolni od bąblowicy? 

Pani Teresa Parys powiedziała, że nie możemy aż tak źle oceniać służby zdrowia, że 
jest głównym źródłem zakażeń WZW typu B i C. Pani Dyrektor powiedziała, że na 
przestrzeni lat widzi, jak bardzo się w tej mierze sytuacja poprawia, jak szczegółowe są 
kontrole wewnętrzne zakładów leczniczych. Pani Dyrektor powiedziała, że dla niej 
najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest ogromna liczba zakładów kosmetycznych, odnowy 
biologicznej itp., których działalność nie zawsze jest z pełną świadomością dotyczącą 
dezynfekcji i sterylizacji sprzętu. Jeśli chodzi o WZW to liczba zakażeń jest niewielka, 
dotyczy to pojedynczych przypadków. 

Pan Jerzy Laskowski zapytał, z czego więc wynika 100% wzrost zachorowań? 
Pani Teresa Parys wyjaśniła, że w roku 2014 mięliśmy 2 przypadki, w roku 

ubiegłym - 4. Jeśli chodzi o bąblowicę, to w ubiegłym roku nie było żadnego przypadku, był 
jeden 2 lata temu.  

Pani Anna Klewiado powiedziała, że ma pytanie związane z sygnalizowanym w 
sprawozdaniu problemem niewyszczepialności dzieci. Pani Dyrektor informowała, że 
Inspekcja podejmuje w tej sprawie postępowania egzekucyjne. Pani radna zapytała, na czym 
polegają takie postępowania i jakie są ich efekty?  
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Pani Teresa Parys poinformowała, że Powiatowy Inspektor wspólnie z placówkami 
służby zdrowia wyszukuje osoby uchylające się od obowiązkowych szczepień. Obowiązek 
szczepień wynika wprost z Konstytucji, dlatego nie wydaje się decyzji zobowiązującej 
rodzica do zaszczepienia dziecka. Zapraszamy rodziców do siebie, wysyłamy pisma 
upominające. Jeśli takie upomnienie nie przyniesie efektu, to wystawiamy tytuł wykonawczy 
i wysyłamy do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który nakłada karę grzywny. 
Niektórzy rodzice, w wyniku tych działań, zmieniają zdanie i szczepią swoje dzieci, ale są 
pojedyncze przypadki osób na terenie naszego powiatu, których dzieci nie mają żadnych 
szczepień.  

Pan Marian Piwcewicz zapytał, jakie jest kryterium karania przez Inspekcję. Co jest 
karane mandatem a co grzywną? Pan radny powiedział również, że w sprawozdaniu 
wymieniona jest lista obiektów nadzorowanych, jest tam m.in. Szpital w Ameryce i Szpital w 
Barczewie. Pan radny powiedział, że szpitali mamy w Powiecie więcej, czy ich kontrole nie 
dotyczą? 

Pani Teresa Parys poinformowała, że zgodnie z reformą z 2002 roku, inspekcje 
należące do administracji zespolonej powiatu lub miasta na prawach powiatu, nie mogą 
kontrolować innych jednostek organizacyjnych tego Powiatu. Szpitale Powiatowe w 
Biskupcu i Dobrym Mieście nadzoruje Inspektor Wojewódzki. Jeśli chodzi o kary i mandaty, 
to działamy na postawie stosownego rozporządzenia. Mandaty są przede wszystkim za 
bieżące zaniedbania sanitarno-epidemiologiczne, natomiast kary pieniężne nakładane przez 
Wojewódzkiego Inspektora i dotyczą one szczególnie rażących naruszeń. W roku ubiegłym 
przede wszystkim nakładano je na podmioty wprowadzające do obrotu tzw. „dopalacze”. 

Wobec braku dalszych pytań Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji 
Spraw Społecznych o przedstawienie sprawozdania dotyczącego przedstawionego 
sprawozdania. 

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych nie wniosła 
uwag do sprawozdania. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała za wystąpienie i przedstawienie sprawozdania. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o wystąpienie Pana Mirosława Karczewskiego 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie. 

Pan Mirosław Karczewski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa 
weterynaryjnego Powiatu Olsztyńskiego w 2015 roku oraz bieżących zagrożeń w tym 
zakresie występujących na terenie Powiatu. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała za wystąpienie i przedstawienie sprawozdania. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o zadawanie pytań Panu doktorowi. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że Inspekcja Weterynaryjna bada również pasze, 
czy w momencie stwierdzenia np. braku GMO w jakiejś hodowli Inspekcja wydaje hodowcy 
certyfikat? Pan radny zapytał też, czy prowadzone są również badania w kierunku obecności 
antybiotyków i sterydów? 

Pan Mirosław Karczewski wyjaśnił, że badania są prowadzone. Przypomniał, że 2 
lata temu na terenie gminy Olsztynek odkryta została „dziupla” z 4,5 tonami antybiotyku. 
Domyślamy się, że stamtąd antybiotyki były dystrybuowane do ferm drobiu. Niestety przez 
dwa lata śledztwa nie udało się znaleźć właściciela. W każdym razie badana jest woda do 
picia na fermach, na 2,3 tygodnie przed odstawieniem do rzeźni. Połowa badań 
wykonywanych jest w kierunku antybiotyków.  

Pani Anna Klewiado zapytała, czy prowadzone są badania na obecność hormonów w 
mięsie? 

Pan Mirosław Karczewski wyjaśnił, że jeszcze nigdy nie było na terenie powiatu 
dodatniej próbki, jeśli chodzi o hormony. 



 10

Pani Anna Klewiado zapytała, czy hodowca planujący ubój ma obowiązek 
zgłoszenia tego faktu Inspekcji Weterynaryjnej, by ta partia towaru została przez nią 
przebadana? 

Pan Mirosław Karczewski powiedział, że oczywiście, że tak.  
Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Mirosławowi Karczewskiemu za wystąpienie. 

 
Pkt 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego. 

 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Pana Arkadiusza Patureja, Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, o przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej 
na rok 2015 dla Powiatu Olsztyńskiego. 

Pan Arkadiusz Paturej przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2015 
dla Powiatu Olsztyńskiego. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że po analizie przedłożonego sprawozdania ma 
uwagi do zapisów od strony 19 do strony 32. W punkcie dotyczącym warsztatów terapii 
zajęciowej mamy w poszczególnych latach wydatkowane kwoty 1.600.000 zł, 1.700.000 zł, 
1.800.000 zł natomiast rok po ocenie 2.100.000 zł. Pan radny zapytał, skąd wziął się taki 
wzrost kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej? 

Pan Arkadiusz Paturej wyjaśnił, że warsztaty terapii zajęciowej są finansowane ze 
środków PFRON z 10% udziałem środków Powiatu. W sprawozdaniu ocenie podlegał rok 
2015, natomiast od roku 2016 PFRON zwiększył wysokość środków na jednego uczestnika 
WTZ. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że chciałby zapytać o punkt dotyczący 
pracowników PCPR. W roku 2013 było 25 pracowników, w kolejnych latach 32, 36 a w roku 
2016 – 40. Z czego wynika ten wzrost? 

Pan Arkadiusz Paturej wyjaśnił, że wzrost wynika ze stałego zwiększania liczby 
koordynatorów pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami ustawy jeden koordynator nie może 
mieć pod sobą więcej niż 15 rodzin. Powiat Olsztyński, sukcesywnie, co roku zwiększał 
zatrudnienie, by wymogom ustawowym sprostać i na dzień dzisiejszy zatrudnienie jest już 
pełne. 

Pan Tadeusz Plawgo zapytał, jacy pracownicy znajdują się rubryce „pozostali 
pracownicy”. 

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że na tak szczegółowe pytania nie jest w stanie 
odpowiedzieć. 

Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że ma jeszcze jedno pytanie dotyczące środków 
finansowych na pieczę zastępczą, tutaj corocznie wzrost jest bardzo znaczący, z czego to 
wynika? 

Pan Arkadiusz Paturej powiedział, że niestety jak już to kiedyś radnych informował, 
pomimo tego, że mamy niż demograficzny, to zupełnie nie zmniejsza się liczba 
wychowanków pieczy zastępczej. W jego ocenie jest to efekt coraz lepszej pracy ośrodków 
pomocy społecznej. 

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

Pan Janusz Radziszewski powiedział, że Komisja nie wnosi uwag do oceny zasobów 
pomocy społecznej na rok 2015 dla Powiatu Olsztyńskiego. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Dyrektorowi za wystąpienie. 
 
Pkt 6. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2016. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
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zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok (druk nr 86). 
Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że zaproponowane zmiany w budżecie 

dotyczą przede wszystkim zaplanowanych zadań inwestycyjnych, jakie Powiatowa Służba 
Drogowa zamierza zrealizować w ramach poczynionych oszczędności poprzetargowych i 
zrealizowanych nieplanowanych dochodów. W ramach zaproponowanych zmian, na zadania 
inwestycyjne Zarząd Powiatu proponuje przekazać kwotę prawie 1.860.000 zł. Ta kwota 
zostaje przeznaczona na 4 główne zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie skupia 7 odcinków 
drogowych na kwotę 1.180.000 zł. Drugie zadanie dotyczy przebudowy ul. Garnizonowej z 
kwotą 230.000 zł. Jest to zadanie, którego realizacja pozwoli podpisać porozumienie z Gminą 
Dobre Miasto dotyczące przejęcia przez gminę tej drogi. Trzecie zadanie, to remont odcinka 
drogi Barczewo-Silice z kwotą 248.000 zł, to zadania, które realizujemy w oparciu o środki 
otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego, jako zwiększenie dofinansowania zadania, które było 
rozliczone w latach 2010-2012. Czwarte zadanie inwestycyjne związane jest z modernizacją 
odcinka drogi Biesal-Guzowy Piec z kwotą 200.000 zł. To zadanie będziemy realizować ze 
środków Powiatu. W ramach pozostałych zmian budżetowych dotyczących Powiatowej 
Służby Drogowej mamy uzupełnienia na zadaniu dotyczącym usuwania i przechowywania 
pojazdów na kwotę 89.000 zł. To uzupełnienie dotyczy roszczeń związanych z przejęciem 
tego zadania od Skarbu Państwa. Roszczenia dotyczą 20 pojazdów, które musimy rozliczyć z 
przedsiębiorcą przechowującym pojazdy usunięte z dróg powiatowych. Z innych zmian 
budżetowych nie związanych z drogami, wprowadzamy też drobne dochody dotyczące innych 
jednostek budżetowych: Powiatowej Szkoły Muzycznej, Domu dla Dzieci w Biskupcu i 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Pani Skarbnik powiedziała, że w ramach 
zaproponowanych zmian budżet Powiatu po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o 
kwotę 4.148.450 zł. Budżet pozostaje zrównoważony. Pani Skarbnik podkreśliła, że w sumie 
w miesiącu maju przeznaczamy na zadania drogowe kwotę około 2.250.000 zł, ponieważ 
poza przedstawionymi zadaniami inwestycyjnymi Zarząd przeznaczył kwotę 344.000 zł na 
zadania remontowe. 

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 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 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. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XIV/134/2016 zmieniającą 
uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok.  

Załącznik nr 5 
 
Pkt 7. Utworzenie w Dobrym Mieście filii Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Dywitach. 
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Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie utworzenia w Dobrym Mieście filii Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Dywitach.  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że temat jest oczywiście wszystkim bardzo 
dobrze znany przedstawi więc tylko kilka najważniejszych faktów. Stosowne porozumienie 
pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a Gminą Dobre Miasto zostało zawarte w dniu 17 marca 
2016 r. Filia ma rozpocząć pracę 1 września 2016 r. Porozumienie z gminą Dobre Miasto nie 
odbiega w żaden sposób od innych tego typu porozumień zawieranych z pozostałymi 
gminami. Dobre Miasto zobowiązało się do utrzymywania Filii do końca bieżącego roku, 
więc powstanie filii nie skutkuje zmianami budżetowymi. Szkoła będzie miała siedzibę w 
Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście. 

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

Pan Henryk Goździcki powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jej przyjęcie bez 
poprawek.  

Pan Tadeusz Plawdo powiedział, że w związku z planowaną budową nowej siedziby 
Szkoły Muzycznej w Dywitach chciałby zapytać, jak budowa tego obiektu może wpłynąć na 
funkcjonowanie poszczególnych filii Szkoły. Czy sporządzana była analiza, co się dzieje z 
filiami po wybudowaniu siedziby w Kieźlinach? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że z całą pewnością nowa szkoła będzie na 
tyle duża, że będzie mogła pomieścić znacznie więcej dzieci w tej chwili uczy się w 
Dywitach. Natomiast nie można na dzisiaj jednoznacznie określić, jak wybudowanie szkoły 
wpłynie na losy filii. Jest tu wiele czynników. Po pierwsze, jakie będą decyzje rodziców, czy 
będą swoje dzieci dowozić do siedziby głównej. Po drugie, czy Powiat będzie stać na ciągle 
zwiększanie liczby dzieci w szkole muzycznej. Trudno dziś wyrokować na temat przyszłości, 
tym bardziej, że nie wiemy, kiedy tę szkołę ostatecznie uda się wybudować. 

Pan Tadeusz Plawgo zapytał, czy budowa nowej szkoły może łączyć się z 
ewentualną likwidacją filii? 

Pani Joanna Michalska powiedział, że Szkoła Muzyczna w Dywitach nie ma obecnie 
własnej siedziby, mieści się w Zespole Szkół w Dywitach. Szkoła pracuje do godz. 20 lub 21, 
czasami w soboty z uwagi na brak sal. Rodzice, którzy będą mieli możliwość zapisać swoje 
dzieci do filii, nie będą jeździć do Dywit, tym bardziej, że jest tam dużo chętnych, a nabory są 
bardzo ograniczone z uwagi na brak sal. Nowy budynek głównej szkoły da komfort pracy 
nauczycielom i uczniom, natomiast niekoniecznie musi spowodować odpływ dzieci z filii. 
Pani Starosta powiedziała, że nie obawia się, że powstanie nowej siedziby szkoły spowoduje 
odpływ dzieci z którejkolwiek filii i jej zamknięcie. 

Pan Wojciech Ruciński powiedział, że z wiedzy, którą posiada wynika, że ilość 
chętnych do szkoły muzycznej w Dobrym Mieście jest dwukrotnie większa niż ilość miejsc. 
Pan Ruciński dodał, że jest jeszcze jeden aspekt w odniesieniu do nowej siedziby szkoły, 
który nie został jeszcze wspomniany. Jest to brak Sali koncertowej. Nowa szkoła muzyczna 
planowana jest wraz z dwoma salami koncertowymi i odpowiednio umiejscowionymi 
pracowniami. Jeśli chodzi o Dobre Miasto, to pomieszczenia mają być udostępniane filii 
bezpłatnie. Powiat zapewnia tylko kadrę pedagogiczna. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że Pani Starosta informował, że powstanie filii 
nie pociągnie za sobą kosztów w roku 2016, a jak to będzie w roku 2017? 

Pani Małgorzata Chyziak zapytała Panią Dyrektor Barbarę Guga, czy na dzień 
dzisiejszy możemy określić, jakie będą nasze wydatki na tę fili ę w roku przyszłym? 

Pani Barbara Guga powiedziała, że w jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ na 
dzień dzisiejszy w szkole nie są jeszcze zatrudnieni nauczyciele, nie wiemy więc, jak będzie 
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wyglądała struktura zatrudnienia, ilu będzie nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, 
stażystow a od tego głównie zależą płace nauczycieli. Pani Dyrektor powiedział, ze można 
zakładać, że będzie to rząd wielkości w granicach 90.000 zł, ale to są bardzo zgrubne 
szacunki. 

Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy te 90.000 zł to na cały rok? 
Pan Janusz Dembiński wyjaśnił, że koszt ten dotyczy 4 miesięcy roku, na które 

Powiat nie dostanie subwencji. W roku 2016 opłaci to gmina, w roku 2017 już Powiat. 
Pani Małgorzata Chyziak przypomniała, że w Filii w Dobrym Mieście będzie się na 

razie uczyło 36 uczniów, więc nie jest to nie wiadomo jak liczne grono. 
Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że jak słyszał w tym roku pierwsze roczniki kończą 

szkołę 6-letnią. Wobec tego ma pytanie, jaki procent uczniów rozpoczynających naukę w 
Powiatowej Szkole Muzycznej kończy szkołę? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że nie dysponuje takimi danymi, natomiast 
stosowna informacja zostanie przygotowana i przekazana Panu radnemu najpóźniej na 
następnej sesji. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że Powiat skupia 12 gmin. Być może w każdej 
gminie będą ambicje, by powstała szkoła muzyczna a wówczas może się okazać, że 
utrzymanie tych szkół jest dla Powiatu problemem. Tym bardziej, że w perspektywie mamy 
budowę szkoły w Kieźlinach. Wobec tego należy postawić pytanie, czy jest sens budować 
szkołę, czy może rozwijać filie w każdej gminie. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że otwieranie filii w poszczególnych 
gminach wynika z zainteresowania samego samorządu gminnego. Ostatnią zainteresowaną 
gminą było Dobre Miasto a pozostałe takich chęci i woli nie wyrażały. Każda filia znajduje 
się w szkołach gminnych. Co do współistnienia szkoły w Kiezlinach i filii, to wszystko jest 
wróżeniem z fusów. Być może trzeba będzie w przyszłości podejmować jakieś decyzje o 
zamknięciu filii, ale kto dziś może wiedzieć czy tak będzie i kiedy. 

Pani Joanna Michalska powiedziała, że chciałaby tylko dopowiedzieć, że jeśli 
chodzi o finansowanie, to szkoła muzyczna jak dotąd razem z filiami żyje z subwencji 
oświatowej. Nic do tego nie dokładamy. 

Pani Bożena Wojarska przypomniała, że jak zakładaliśmy Szkołę Muzyczną w 
Dywitach, to radni też mieli wątpliwości. Chodziło o finanse, obawiano się, że będziemy do 
szkoły dokładać. Ostatecznie okazało się, że tego dokładania nie było. Pani radna podkreśliła, 
że jeśli chcemy mieć naprawdę dobrą szkołę muzyczną, to musi powstać nowa siedziba, by 
nauczyciele i uczniowie mieli właściwe warunki. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że w dobie komputerów i komórek cieszmy się, że 
takie szkoły powstają, bo niedługo będziemy mieli kalectwo w domach. 

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 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 utworzenia w Dobrym Mieście filii Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Dywitach, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. 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 uchwała została 
przyjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XIV/135/2016 sprawie utworzenia 
w Dobrym Mieście filii Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach. 
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Załącznik nr 6 
 
Pkt 8. Rozpatrzenie skargi. 
 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęła skarga Pani Felicji 
Sz. na bezczynność Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. Treść skargi 
została przekazana wszystkim radnym. Pani Przewodnicząca powiedziała, że nie widzi na sali 
skarżącej wobec tego prosi o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Gospodarki, Panią 
Grażynę Gałęziewską.  

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki na posiedzeniu w 
dniu 18 maja br. jednogłośnie uznała, że zarzut bezczynności Dyrektora Powiatowej Służby 
Drogowej w Olsztynie nie znajduje odzwierciedlenia w faktach i postanowiła uznać skargę za 
bezzasadną.  

Wobec braku dalszych głosów Pani Alicja Wąsik odczytała a następnie zarządziła 
głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 
Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, w brzmieniu zaproponowanym przez 
Komisję Gospodarki. 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 XIV/136/2016 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w 
Olsztynie. 

Załącznik nr 7 
 

Pan Janusz Dembiński zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach. 
Pani Alicja Wąsik zarządziła 15-minutową przerwę 

 
Pkt 9. Zmiany w składzie Komisji Rady Powiatu. 

 
Po wznowieniu obrad Pani Alicja Wąsik poinformowała, że wpłynęło pismo od 

radnego Mirosława Szostka, w którym wyraził chęć przystąpienia do składu Komisji 
Budżetowej. Pani Przewodnicząca powiedziała, że wobec powyższego składa wniosek o 
rozszerzenie składu Komisji Budżetowej o osobę Pana radnego Szostka i proponuje podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania 
Komisji Budżetowej.  

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji 
Budżetowej, w brzmieniu przekazanym radnym w trakcie obrad sesji. W głosowaniu wzięło 
udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 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 uchwałę Nr XIV/137/2016 zmieniającą 
uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji 
Budżetowej. 

Załącznik nr 8 
 

Następnie Pani Alicja Wąsik poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęło na jej 
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ręce pismo Pani Joanny Michalskiej, Przewodniczącej Komisji Budżetowej, w którym złożyła 
rezygnację z pełnienia tej funkcji. Pani Przewodnicząca powiedziała, że wobec powyższego 
prosi o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetowej. 

Pan Janusz Dembiński zgłosił kandydaturę Pana Mirosława Szostka. 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pani Alicja Wąsik zapytała zgłoszonego kandydata, 

czy wyraża zgodę na kandydowanie? 
Pan Mirosław Szostek wyraził zgodę. 
Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 

sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej, w brzmieniu 
przekazanym radnym w trakcie obrad sesji. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów „przeciw” nie było, 10 radnych 
„wstrzymało się” od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XIV/138/2016 w sprawie 
odwołania i powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej. 

Załącznik nr 9 
 
Pani Alicja Wąsik poinformowała, że wpłynęło pismo od radnego Mirosława Szostka 

z rezygnacją z pracy w Komisji Spraw Społecznych. Pani Przewodnicząca powiedziała, że 
wobec powyższego składa wniosek o wyłączenie Pana radnego ze składu Komisji i proponuje 
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu 
działania Komisji Spraw Społecznych.  

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Spraw 
Społecznych, w brzmieniu przekazanym radnym w trakcie obrad sesji. W głosowaniu wzięło 
udział 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 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 uchwałę Nr XIV/139/2016 zmieniającą 
uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Spraw 
Społecznych. 

Załącznik nr 10 
 

Pani Joanna Michalska podziękowała za wspólną pracę w Komisji Budżetowej, w 
której pełniła funkcją Przewodniczącej. Powiedziała, że ma nadzieję, że była to współpraca 
owocna i w miarę udana. 
 
Pkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Pan Andrzej Abako zaprosił wszystkich radnych na X Spotkanie Strażaków 
Ochotników w dniu 21 maja w Głotowie.  

Pani Anna Klewiado podziękowała za ujęcie w budżecie remontu drogi w Świątkach. 
Pan Marian Piwcewicz powiedział, że w związku z informacją Pani Starosty, że w 

najbliższym czasie będziemy gościć u nas delegacje z Powiatu Osnabrück, chciałby zapytać, 
czy planowana jest również rewizyta w Osnabrück. 

Pani Małgorzata Chyziak zapewniła, że Pan radny Piwcewicz jest pierwszy na liście. 
Gdy lista się zapełni będziemy organizować wyjazd do Niemiec. Pani Starosta powiedziała, 
że to oczywiście żart, natomiast mieli do nas przyjechać radni Powiatu Osnabrück, doszło tam 
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jednak do jakichś wewnętrznych niesnasek i ostatecznie „stara” Rada Powiatu nie przyjedzie. 
Jesienią zostanie wybrana „nowa” Rada i prawdopodobnie wtedy będziemy organizować 
spotkanie. 
 
Pkt 11. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady XIV sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 
20 maja 2016 r.  
 
 

Protokołowali:  

Witold Dauksza 
Piotr Ulatowski 
Iwona Zaworska 
 
 

Załączniki: 

1. Lista obecności radnych.  
2. Lista obecności gości. 
3. Lista pracowników Starostwa. 
4. Porządek obrad sesji.  
5. Uchwała Nr XIV/134/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Olsztyńskiego na 2016 rok. 
6. Uchwała Nr XIV/135/2016 w sprawie utworzenia w Dobrym Mieście filii Powiatowej 

Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach. 
7. Uchwała Nr XIV/136/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora 

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. 
8. Uchwała Nr XIV/137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia 

przedmiotu działania Komisji Budżetowej. 
9. Uchwała Nr XIV/138/2016 w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej. 
10. Uchwała Nr XIV/139/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia 

przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych. 
 
 
 


