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Protokół Nr XV/16 
z XV Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 27 czerwca 2016 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1200 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1700 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 22 
 
Przed rozpoczęciem obrad Sesji odbył się: 

- występ Zespołu Wokalnego „Malwa” z Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach. 
  
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła XV 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 Jerzy Laskowski, 
- Pani Anna Maria Klewiado, 
- Pan Mirosław Szostek.  

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że nie wpłynęły poprawki co do treści protokołu 
z XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 31 marca 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. 

Wobec braku propozycji zmian Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad 
sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
3. Interpelacje i zapytania radnych.  
4. Informacja na temat bieżącej działalności szpitali funkcjonujących na terenie Powiatu 

Olsztyńskiego oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych. 
5. Realizacja budżetu Powiatu 
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu za 2015 rok, 
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie, 
c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2016 – podjęcie uchwały (druk nr 90). 
6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033 
− podjęcie uchwały (druk nr 91). 
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7. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego  
− podjęcie uchwały (druk nr 92). 
8. Funkcjonowanie szpitali powiatowych 
− podjęcie uchwały (druk nr 93). 
9. Zmiany kategorii dróg powiatowych  
− podjęcie uchwał (druki nr 94, 95). 
10. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego 
− podjęcie uchwał (druki nr  96, 97, 98, 99). 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. 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 5 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:  
- trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-

2025. W ramach tych prac przeprowadzono konsultacje społeczne. W dniach 20-22 
czerwca w sali sesyjnej Starostwa odbywały się warsztaty tematyczne, dotyczące 
różnych materii m.in. infrastruktury technicznej, spraw społecznych i gospodarczych. 
W warsztatach wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów gminnych, organizacji 
pozarządowych, placówek społecznych, kulturalnych, oświatowych i służby zdrowia. 
W warsztatach wzięło też wielu radnych powiatu. Pani Starosta poinformowała, że na 
29 czerwca zaplanowane jest kolejne spotkanie, tym razem z wójtami i burmistrzami, 

- ze spraw oświatowych, Zarząd Powiatu zdecydował o przystąpieniu do prowadzonego 
przez Uniwersytet Jagielloński programu Szkoła Letnia „Poławiacze Pereł” 2016. 
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego wytypowali dwoje 
uczniów spełniających wymagania określone w programie: Patrycję Moroz – 
uczennicę I LO w Olsztynku oraz Annę Wołodźko – uczennicę LO w Dobrym 
Mieście. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział obu wytypowanych uczennic w 
programie i zdecydował o pokryciu kosztów ich przejazdu i pobytu w Krakowie, 

- w drugiej połowie maja i na początku czerwca gościliśmy w naszym Powiecie 
młodzież z Powiatu Osnabrück. Uczniowie przyjechali do Zespołu Szkół w Dywitach 
oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, 

- w kolejnej naszej szkole powiatowej – w Zespole Szkół w Biskupcu – od września 
powstanie klasa mundurowa. Jest to tak naprawdę efekt dobrze sprawdzających się 
tego typu klas w Olsztynku i Dobrym Mieście, 

- Zespół Szkół w Olsztynku zawarł porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dzięki któremu nasza młodzież już jesienią 
zacznie się uczyć prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, 

- 23 czerwca Powiatową Szkołę Muzyczna w Dywitach opuścili nasi pierwsi 
absolwenci uczący się w cyklu 6-letnim. 5 czerwca najzdolniejsi uczniowie szkoły 
wystąpili na scenie Filharmonii Warmińsko-Mazusrkiej.  

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach świętował 40-lecie swojej 
działalności. Pani Starosta powiedziała, że w tym miejscu chciałaby przekazać 
informację, że 21 czerwca został przeprowadzony konkurs na dyrektora tego ośrodka. 
Komisja Konkursowa wyłoniła Panią Annę Chyżyńską, jako kandydatkę na dyrektora. 
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się po Sesji, Zarząd zapozna się 
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z dokumentacją prac Komisji Konkursowej i oficjalnie dokona zatwierdzenia tego 
wyboru, 

- Ze spraw z zakresu pomocy społecznej, w związku ze zgłoszonym zamiarem przejścia 
na emeryturę pań dyrektor domów pomocy społecznej w Jonkowie i Jezioranach, 
Zarząd Powiatu ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów w obu domach. W 
wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej został wyłoniony kandydat na 
dyrektora DPS w Jonkowie, została nim Pani Zofia Marzanna Koziołek, pełniąca 
obecnie funkcję Kierownika Działu Opiekuńczo-Medycznego w DPS Jonkowo. 
Postępowanie konkursowe na dyrektora DPS w Jezioranach jeszcze trwa, 

- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury zmiany nazw Domów dla 
Dzieci w Olsztynku. W chwili obecnej domy te noszą nazwy Dom dla dzieci „Nad 
Jeziorem” i Dom dla Dzieci „Nad Jeziorem” nr 2. Z inicjatywy pracowników i 
wychowanków domów zorganizowano konkursy na nowe nazwy. Prawdopodobnie na 
następnej sesji propozycje nowych nazw zostaną przedstawione radnym do 
zatwierdzenia, 

- W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, Zarząd Powiatu dokonał 
oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu na zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku i zdecydował o przyznaniu 
dotacji. Wniosków wpłynęło bardzo dużo, natomiast dofinansowanie otrzymało 16 
Ochotniczych Straży Pożarnych w terenu powiatu olsztyńskiego,  

- Zarząd Powiatu rozstrzygnął również II edycję Otwartego Konkursu Ofert 2016 na 
realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego. Zarząd przyznawał dofinansowanie w dwóch działaniach, na 
które nie wpłynęły oferty w pierwszym terminie. Ostatecznie dofinansowanie 
otrzymały 4 imprezy, 

- Jeśli chodzi o imprezy dotowane przez Powiat, to odbyło się ich w ostatnim czasie 
bardzo dużo. Między innymi XVII Powiatowa Spartakiada Drużyn Sanitarnych 
Obrony Cywilnej w Tumianach, tegoroczną imprezę wygrała drużyna z Dobrego 
Miasta, która w przyszłym roku gościć będzie wszystkie drużyny z terenu powiatu. 
Odbył się również XXXI Mi ędzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Jeziora 
Luterskiego, X Spotkania Strażaków Ochotników w Głotowie, VIII Rajd po 
lotniskach Warmii i Mazur, XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie, 
Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Jezioranach, Noc Sobótkowa we Frączkach 
i Pierwsza Rusiowa Noc Świątojańska w Rusi. Na terenie 3 gmin naszego powiatu 
dobył się 19. Rajd Warmiński. W zawodach wzięła udział m.in. wspierana przez 
Powiat załoga rajdowa w Dobrego Miasta. W Dywitach odbył się I Powiatowy 
Festiwal Balonowy, W Gietrzwałdzie turniej rugby kobiet, w Bartążku Dni Rodziny, 
w Dobrym Mieście Dżezfestiwal i w Jezioranach Wojewódzki Przegląd Kapel i 
Zespołów Śpiewaczych, 

- W ramach współpracy polsko-niemieckiej odbywa się obóz pożarniczych drużyn 
młodzieżowych. W tym roku organizowany jest w Niemczech, 

- Najbliższa impreza wspierana przez Powiat odbędzie się 2 lipca w Bałdach. Będzie to 
Warmiński Kiermas Tradycji Dialogu i Zabawy. 

 
Pani Alicja Wąsik powiedziała, że w związku z tym, że na posiedzeniu Komisji 

Budżetowej pojawiły się pytania dotyczące ZIT-ów, chciałaby w ramach tego punktu 
poprosić Pana Artura Bala, Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej, o przedstawienie 
stosownej informacji w formie prezentacji. 
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Pan Artur Bal  przedstawił prezentację na temat stanu przygotowań do realizacji 
inwestycji drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła radnych o zadawanie pytań. 
Pan Marian Piwcewicz powiedział, że chciałby nawiązać do zrealizowanej 

inwestycji na odcinku od Bartąga do drogi nr 51. Mieliśmy tam otrzymać zwrot, ale ponieważ 
w międzyczasie zmieniono tam priorytet, to środków nie otrzymaliśmy. Była to inwestycja 
realizowana wspólnie z Olsztynem. Czy miasto Olsztyn również nie dostało dotacji? 

Pan Artur Bal  poinformował, że było to wspólne działanie, wniosek był składany 
wspólnie, w związku z tym nikt nie otrzyma zwrotu, ani Olsztyn ani Powiat. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że cieszy nas, że tyle inwestycji zostanie 
zrealizowanych w tym wianuszku gmin okalających Olsztyn, ale w Powiecie mamy też gminy 
oddalone od Olsztyna, czyli ten drugi wianuszek. Pan radny zapytał Panią Starostę i Zarząd, 
czy jest już przygotowany plan dotyczący realizacji tzw. „schetynówek”, czy też innych dróg 
wykraczających ponad ZIT-y, dla tego wianuszka drugiego. Pan radny zapytał czy jest jakiś 
plan, harmonogram lub strategia działania dla gmin: Dobre Miasto, Biskupiec, Świątki, 
Jeziorany, Kolno, Olsztynek. 

Pani Małgorzata Chyziak przypomniała, że to Rada miała pomysł, aby wyłączyć 
z wnioskowania o środki finansowe w ramach „schetynówek” gminy wewnętrzne z racji tego, 
że mają ZIT-y i Zarząd tego się trzyma. Pani Starosta przypomniała, że co roku ogłaszany jest 
tzw. konkurs „schetynówkowy” i co roku będziemy w nim startować, aby uzyskać środki na 
realizację dróg w gminach zewnętrznego wianuszka.  

Pan Andrzej Abako zapytał, czy jest jakiś plan działania, żebyśmy wiedzieli, które 
drogi według Zarządu są najważniejsze, także według gmin. Może warto byłoby wystąpić do 
rad gmin, aby wskazali takie ważniejsze drogi według jakiegoś planu ważności dróg na 
terenie danej gminy.  

Pani Małgorzata Chyziak stwierdziła, że kwestia składania wniosków jest 
uzgadniana z gminami, drogi są typowane w porozumieniu z gminami, natomiast poza tym 
jesteśmy też zobowiązani do przestrzegania wymogów ogłaszanych konkurów, które 
narzucają nam, że musimy wybierać określone typy dróg, które możemy robić, czasem droga 
musi dobiegać do jakiegoś punktu użyteczności publicznej, czasami jest to kontynuacja 
wcześniej wykonywanych projektów. Pani Starosta poprosiła o uszczegółowienie informacji 
przez Pana Dyrektora Bala. 

Pan Artur Bal  wyjaśnił, że najczęściej jest to realizacja celów, które wcześniej 
zostały postawione, również wymogi, o których mówiła Pani Starosta decydują o wyborze 
dróg. Jednym z takich wymogów jest kontynuacja zadania, które zostało wcześniej 
zrealizowane. Jeżeli chodzi o gminę Olsztynek to tam od kilku lat etapami realizowany jest 
odcinek na drodze powiatowej Olsztynek – Jemiołowo – Kunki. W chwili obecnej 
realizowany jest odcinek w miejscowości Jemiołowo. Założenie jest takie że jeśli będzie 
nowy nabór od 1 września br. to będziemy kontynuować realizację inwestycji na tej drodze. 
W Gminie Świątki w tym roku realizowaliśmy odcinek w ramach „schetynówki” w kierunku 
miejscowości Żardeniki od miejscowości Świątki, skończyliśmy na wysokości miejscowości 
Komalwy. Tutaj również w porozumieniu z Wójtem chcemy przedłużyć ten odcinek aby 
pójść w kierunku drogi wojewódzkiej. Zobaczymy jakie będą kwoty na dofinansowanie 
ustalone dla Powiatu Olsztyńskiego i czy uda się wypracować jakieś oszczędności tak jak w 
roku ubiegłym. Dzielimy realizację poszczególnych dróg na etapy by inne gminy z tego 
zewnętrznego wianuszka też mogły skorzystać. Jeśli chodzi o gminę Dobre Miasto to 
skończyliśmy od drogi wojewódzkiej do miejscowości Piotraszewo, w chwili obecnej 
powstaje projekt na kolejny etap. W gminie Jeziorany mamy już wykonany projekt, zrobione 
uzgodnienia z Gminą, po drobnym uzupełnieniu wniosku będziemy się starali o pozwolenie 
na budowę więc do września na pewno zdążymy. Ze względu na długość odcinka dzielimy go  
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na dwie części i to też zostało już zrobione. Jeżeli chodzi o Gminę Kolno to tutaj realizujemy 
krótką inwestycję w ramach PROW. Gdy otrzymamy dofinansowanie będziemy dalsze etapy 
proponować do zrealizowania w ramach schetynówek. W ramach PROW będziemy mogli 
zrobić niewiele bo tam też byliśmy ograniczeni środkami. Jeśli chodzi o Gminę Kolno to 
trzeba przypomnieć, że w roku ubiegłym Gmina Kolno, pomimo uzgodnień i przygotowania 
wszelkich dokumentów potrzebnych do realizacji inwestycji w ramach schetynówek w 
ostatnim momencie Radni Gminni wycofali się z realizacji tego zadania. Wycofaliśmy nasz 
wniosek, ponieważ jednym z elementów jest współfinansowanie przez partnera, zwykle jest 
to 50% wkładu własnego i za taką współpracę zawsze jest wyższa punktacja przy ocenie 
wniosku.  W gminie Biskupiec realizowaliśmy w roku ubiegłym schetynówkę i w tym roku 
chcielibyśmy ją kontynuować. Z każdą z Gmin prowadzimy rozmowy odnośnie dróg. 

Pan Andrzej Abako stwierdził, że wie, iż nie tylko z Gminą Kolno występowaliśmy 
ale chciałby wiedzieć, na jakim etapie są wnioski, z którym wystąpiliśmy do PROW? 

Pan Artur Bal  wyjaśnił, że teraz jest etap uzupełniania wniosków, w chwili obecnej 
otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego informację, co powinniśmy uzupełnić. Dwa 
wnioski zostały już poprawione i trafiły z powrotem do Urzędu Marszałkowskiego, nad 
dwoma wnioskami jeszcze pracujemy. Pan Dyrektor stwierdził, że w lipcu powinna się 
pojawić informacja, czy nasze wnioski się zakwalifikowały. 

Pan Andrzej Abako poprosił, aby na e-maila radnych wpłynęły informacje czy 
wnioski zostały zakwalifikowane czy też nie. 

Pan Artur Bal  obiecał, że takie informacje zostaną przekazane radnym.  
Pani Bożena Wojarska stwierdziła, że wie, że gmina Dywity uwzględniona jest w 

ramach realizacji inwestycji ZIT-owskich, ale mamy ten nieszczęsny odcinek drogi Gradki – 
Tuławki gdzie pierwszy etap został wykonany w ramach „schetynówki”. W chwili obecnej 
znowu jesteśmy w stanie zrobić kolejny kawałek i zostanie wtedy jakieś 700 metrów, które 
nie będą zrobione. Czy nie należałoby by tego ująć jako kontynuacji bo to powinno być 
zrobione jako całość od razu a nie dzielone na etapy. Może powinniśmy przyjrzeć się temu i 
jednak ująć to jako ostatni etap „schetynówki”.  

Pani Małgorzata Chyziak stwierdziła, że jeśli będzie taka wola radnych. Pani 
Starosta przypomniała, że dotychczas przyjęliśmy inną formułę tzn. gminy z wewnętrznego 
mają ZIT-y, a gminy z zewnętrznego wianuszka korzystają ze „schetynówek”. Oczywiście ta 
droga wpisuje się w kwestie dofinansowania ze „schetynówek”, ale jakąś formułę musimy 
przyjąć, na coś musimy się zdecydować, także Państwo muszą wskazać na co się decydujemy 
ponieważ to tylko do nas zależy.  

Pan Jan Żemajtys powiedział, że ma pytanie odnośnie odcinka drogi w gminie 
Jonkowo. Jest w planie wieloletnim zapisana przebudowa drogi powiatowej nr 1203N od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonkowo, dalej droga powiatową 
1368N przez miejscowość Węgajty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez 
Porbady do m. Wrzesina. Zapisane jest na to 300.000 zł. W prezentacji ZIT-owskiej tej drogi 
nie widać. Czy będzie to realizowane czy też nie? 

Pan Artur Bal  powiedział, że projekt nie będzie realizowany, natomiast funkcjonuje 
w wpf, ponieważ cały projekt ZIT-ów realizowany jest wspólnie z liderem, czyli Miastem 
Olsztyn oraz gminami, dlatego zmiany będą wprowadzone po ostatecznym uzgodnieniu 
całego projektu. 

Pan Jan Żemajtys zapytał, kiedy zostaną wprowadzone zmiany w zapisach 
budżetowych i prognozie finansowej, ponieważ na dzisiaj już wiemy, ze zadanie nie będzie 
realizowane, a ono cięgle jest w budżecie. Dzisiaj powielamy te dokumenty, mimo że wiemy, 
iż są nieaktualne. 

Pan Artur Bal  wyjaśnił, że umowy z wykonawcami były zawierane przed zmianami 
wprowadzony mi przez lidera projektu i przytoczone w nich były stare nazwy zadań. Teraz, w 
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porozumieniu z liderem, będziemy wprowadzać zmiany, jeśli chodzi o nazewnictwo, w 
studium wykonalności, a następnie w wieloletniej prognozie finansowej. 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że w związku z tym, że w porządku dzisiejszej sesji 
znajduje się podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania publicznego 
polegającego na realizacji zadania pn. „Bezpieczny MOF” w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, prosi Pana Zbigniewa Załuskiego, Dyrektora Wydziału 
Zarządzania Krysysowego o przedstawienie prezentacji na temat projektu „Bezpieczny 
MOF”. 

Pan Zbigniew Załuski przedstawił prezentację na temat projektu „Bezpieczny MOF” 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Pan Andrzej Abako powiedział, że można odnieść takie wrażenie, że jeśli chodzi o 
tempo rozwoju Powiatu, to jest trochę tak jak w Unii Europejskiej, że jest „pierwsza 
prędkość” i „druga prędkość”. Pierwszą prędkość reprezentują gminy położone wokół miasta 
Olsztyn. Wobec tego chciałby zapytać, czy ten projekt zakłada możliwość włączenia do niego 
pozostałych gmin Powiatu Olsztyńskiego? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest bardzo wiele elementów, na które 
Powiat nie miał wpływu. Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna to 6 gmin i oczywiście nie 
ma możliwości rozszerzenia go. Natomiast należy pamiętać, że my na dzisiaj prowadzimy 
współprace z miastem Olsztyn w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonuje Centrum Zarządzania 
i Powiadamiania Kryzysowego obsługujące miasto Olsztyn i cały Powiat Olsztyński i to się 
nie zmieni. Zdarzenia występują na terenie całego powiatu i cały powiat będzie obsługiwany. 
Natomiast finansowo w projekcie może uczestniczyć tylko 6 gmin. 

Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy partycypacja ponad 700.000 zł to jest wyłącznie 
udział Powiatu, czy też gmin? 

Pan Zbigniew Załuski powiedział, że to jest wyłącznie nasz udział. 
Pan Marian Piwcewicz powiedział, że w ramach projektu ma być zorganizowany i 

wyposażony magazyn kryzysowy. W jaki sprzęt ten magazyn zostanie wyposażony? Czy ten 
sprzęt będzie czekał pod kluczem, czy też będzie na bieżąco użytkowany? 

Pan Zbigniew Załuski powiedział, że oczywiście sprzęt będzie zgromadzony po to, 
by go użytkować. Jeśli chodzi o zawartość magazynu, to będzie tam począwszy od łopat, 
kilofów, worków na piasek i plandek, po jakieś kurtki, czyli to wszystko, co może być 
wykorzystane w przypadku zdarzenia kryzysowego. 

Pan Marian Piwcewicz przypomniał, że województwie w ubiegłym roku zakończona 
inwestycja dotycząca szerokopasmowego internetu. Pan Dyrektor mówił o budowie 
mobilnego systemu łączności, czy ten system będzie opierał się o te światłowody? 

Pan Zbigniew Załuski, powiedział, że system łączności ma opierać się o łączność 
światłowodową.  

Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Dyrektorowi za wystąpienie i zarządziła 10-
minutową przerwę.  
 
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. 

Zapytań nie było. 
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Pkt 4. Informacja na temat bieżącej działalności szpitali funkcjonuj ących na terenie 
Powiatu Olsztyńskiego oraz planów i zamierzeń w latach kolejnych. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu Mariusza Szuberta – Dyrektora Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. 

Pan Mariusz Szubert przedstawił informacje na temat bieżącej działalności Szpitala 
w Dobrym Mieście oraz najbliższych planów i zamierzeń. 

Pani Alicja Wąsik zapytała, czy radni mają pytania do Pana Dyrektora?  
Pani Krystyna Szter powiedziała, że ma pytanie odnośnie łóżek na oddziale 

psychiatrycznym. Ze sprawozdania wynika, że jest tam 32 łóżka, natomiast pacjentów 
kolejnych latach było ponad 60. Jak rozumieć tę różnicę? Pacjenci wychodzą, zdrowieją, 
umierają? 

Pan Mariusz Szubert powiedział, że liczba pacjentów na przestrzeni ostatnich kilku 
lat ulega zmianie, ponieważ wydłużeniu ulega czas pobytu. Na jednym łóżku w ciągu roku 
może leżeć kilku pacjentów. Część w ciągu roku wraca do domów. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że ma kilka pytań do Pana Dyrektora. Pierwsze 
dotyczy sprawy budowy parkingu i ogrodzenia, jaki jest stan tej sprawy? Pan radny zapytał 
też, czy szpital jest przygotowany do złożenia wniosku o cyfryzację? Pan radny powiedział, 
że ma również pytanie o kadrę. Czy kadra jest zabezpieczona na wszystkich oddziałach, czy 
nie ma jakiś braków jeśli chodzi o specjalistów? Kolejne pytanie dotyczy zespołu 
ratowniczego. Kiedy kończy się kontrakt, czy Pan Dyrektor jest przygotowany na to, że w 
kolejnym konkursie przyjdzie potykać się z bardzo silną konkurencją? Ostatnie pytanie 
dotyczy spraw płacowych. Czy w roku ubiegłym był przeprowadzona w szpitalu jakakolwiek 
regulacja płacowa? Czy na tej dobrej sytuacji finansowej zakładu skorzystali również 
pracownicy?  

Pan Mariusz Szubert wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwestię parkingu, to sprawa jest w 
tej chwili prowadzona. Odbyły się dwa spotkania z Panem Burmistrzem. Pan Burmistrz wziął 
na siebie opracowanie koncepcji (w dwóch wariantach) budowy parkingu dla ZZOZ. Te 
koncepcje oczywiście są „na full”, obejmują m.in. kwestie zagospodarowania terenów 
zielonych, braku kolizji z dojazdem karetki ratowniczej itd. W tej chwili te koncepcje są 
analizowane i mamy nadzieję, że uda się te kilkanaście miejsc parkingowych wyznaczyć. 
Generalnie idzie to w dobrym kierunku, ważne, że Gmina widzi tę potrzebę poprawienia 
dostępności do Szpitala. Jeśli chodzi o kwestię ogrodzenia, to sprawa też była rozpoznawana 
i rzeczywiście nie wygląda najlepiej i nie daje dobrego wizerunku jednostce. Pan Dyrektor 
powiedział, że pierwsza rzecz, jaką musimy w tej sprawie zrobić, to wycięcie drzew od strony 
drogi krajowej. Druga czynność, to zdjęcie przęseł od strony drogi krajowej. To powinno 
nastąpić jeszcze w tym roku. Kolejna kwestia to rozstrzygnięcie, czy robimy ogrodzenie w 
formie murku, czy też nasadzany żywopłot. Natomiast pierwsza rzecz to jest usunięcie tego 
drzewostanu, mamy zgodę na wycinkę, czekamy na okres, w którym cięcie będzie możliwe. 
Jeśli chodzi o cyfryzację, to konkurs jest wciąż przesuwany, oczywiście jesteśmy 
przygotowani, „trzymamy rękę na pulsie”. Jeśli chodzi o kadrę medyczną, to na tę chwilę 
jesteśmy w pełni zabezpieczeni, natomiast należy pamiętać o tym, że rzeczywistość jest 
dynamiczna, ludzie mogą mieć też swoje plany zawodowe i osobiste. Pan Dyrektor 
powiedział, że obrazem zabezpieczenia kadrowego szpitala może być to, że nawet w okresie 
urlopowym byliśmy w stanie zabezpieczyć, bez żadnych problemów, działanie wszystkich 
oddziałów. Jeśli chodzi o zespół ratownictwa medycznego, to obecna umowa obowiązuje do 
połowy przyszłego roku. Konkurs może zostać ogłoszony pod koniec tego roku lub na 
początku przyszłego. Czas pokaże, jakie będą kryteria konkursowe. Bez wątpienia należy 
sytuację monitorować i być przygotowanym. Jeśli chodzi o kwestie płacowe to w 2015 roku 
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były regulacje, najpierw na 4%, potem na koniec roku jeszcze 1% podwyżka i premia 
wypłacona w lutym tego roku. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że ma pytanie do Pana Dyrektora i do Zarządu. 
Chodzi o budynek usytuowany w środku kompleksu szpitalnego a niestanowiący naszej 
własności. Czy Pan Dyrektor analizował kwestię przydatności tego budynku dla szpitala? Z 
drugiej strony, czy Zarząd Powiatu rozważał możliwość wykupu tego obiektu z 
przeznaczeniem np. na bursę szkolną? 

Pan Mariusz Szubert powiedział, że wykup tego budynku przekracza możliwości 
finansowe Szpitala? 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że pomińmy na razie możliwości, czy Pan Dyrektor 
analizował tę sprawę pod kątem zapotrzebowania? 

Pan Mariusz Szubert powiedział, że nie zna parametrów technicznych tego obiektu, 
natomiast bez wątpienia mógłby być zagospodarowany na potrzeby medyczne. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że oczywiście Zarząd generalnie zastanawia 
się na jakimiś wolnymi lokalami, do których można byłoby przenieść dzieci z bursy w 
Smolajnach. Wszędzie niestety problem jest podobny, czyli pieniądze. Ostatnia wersja na 
temat ceny tego obiektu, jaka się pojawiła to około 800-900 tys. zł. Czy to jest tyle warte? 
Pani Starosta powiedziała, że jak dotąd widziała ten budynek tylko z zewnątrz, więc trudno 
jej oceniać. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że może warto zapytać właściciela o cenę tego 
budynku. Stan tego obiektu nie jest w tej chwili najlepszy i być może cena nie będzie jakaś 
wygórowana. Należy to też zestawić z kosztami, jakie ponosimy utrzymując bursę w 
Smolajnach w nie swoim obiekcie. Poza tym dzieci dojeżdżające z Lubomina, Ornety czy z 
Lidzbarka do szkół dobromiejskich nie będą mieszkać w bursie w Smolajnach, gdyby ten 
obiekt był w Dobrym Mieście to już być może tak. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest to jak najbardziej słuszna sugestia. 
Natomiast trzeba pamiętać, że te 800-900 tys. to jest tylko koszt zakupu, zapewne jeszcze 
trzeba ogromne pieniądze wyłożyć, by to wyremontować. 

Pan Wojciech Ruciński powiedział, że chciałby tylko dodać, że bardzo szkoda, że nie 
było w latach poprzednich dobrej współpracy pomiędzy gminą Dobre Miasto a Powiatem 
Olsztyńskim, ponieważ kiedy kilka lat temu sprzedawany był ten budynek, to Gmina Dobre 
Miasto deklarowała, że go przejmie lub odkupi. Niestety ze strony Zarządu Powiatu takiej 
woli nie było i obiekt został sprzedany osobie prywatnej. Jeśli chodzi o adaptację budynku na 
potrzeby bursy, to koszt takiej adaptacji prawdopodobnie przekroczyłby koszty budowy 
nowego budynku. Można byłoby jednak tam zrobić np. salę operacyjną. To oczywiście tylko 
jeden z pomysłów, Pan Dyrektor na pewno wiedziałby, jak ten obiekt wykorzystać. Pan 
Ruciński przypomniał, że Powiat Olsztyński nie zdecydował się również na sprzedaż gminie 
budynku LO w Dobrym Mieście, która bardzo liczyła na przejęcie tego obiektu. Pan Ruciński 
zauważył, że byłoby to bardzo dobre miejsce na przeniesienie Technikum Rolniczego, w 
jednym skrzydle byłaby szkoła, w drugi skrzydle internat. Szkoda, że tak się stało, teraz 
musimy to wszystko prostować i szukać rozwiązania, które by nie zniszczyło budżetu 
Powiatu. 

Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy przez zatrudnienie lekarzy na umowy cywilno-
prawne należy rozumieć kontrakty? 

Pan Mariusz Szubert potwierdził, że chodzi o kontrakty. 
Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy w Szpitalu jest oddział paliatywny? 
Pan Mariusz Szubert odpowiedział, że ZZOZ nie prowadzi takiego oddziału. 
Pan Marian Piwcewicz zapytał, czy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na którym 

pacjenci przebywają dłuższy czas, jest jakiś limit osobodni, które finansuje NFZ.  
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Pan Mariusz Szubert powiedział, że generalnie takiego limitu nie ma, natomiast NFZ 
ciągle monitoruje działanie tego zakładu. Pan Dyrektor podkreślił, z decyzja o czasie pobytu 
pacjenta w Szpitalu jest decyzja medyczną a nie administracyjną. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że chciałby krótko odnieść się do wypowiedzi Pana 
radnego Rucińskiego. Pan radny powiedział, że sprzedaż budynku w kompleksie szpitalnym 
nie nastąpiła w poprzedniej kadencji, ale ze trzy kadencje wstecz, około roku 2000. Odnosząc 
się do kwestii współpracy z samorządem dobromiejskim Pan radny pokreślił, że nie tylko 
Powiat nie przejawiał chęci do współpracy, ale dotyczyło to obydwu stron. Budynek LO Pan 
Burmistrz mógł jak najbardziej kupić, ale zapłacić za niego tyle ile zapłaciło Stowarzyszenie 
lub zamienić się na działkę przy dopłacie różnicy. Pan Burmistrz nie chciał iść w kierunku 
takiej współpracy, oczekiwał, że otrzyma ten budynek za darmo. W tym budynku uczy się 
teraz 200 dzieci, mają dobrą opiekę, to jest dobra szkoła funkcjonująca w sposób poprawny. 
Być może gdybyśmy sprzedali to gminie, to tej szkoły by tam nie było. Pan radny dodał, że w 
innych sytuacjach gmina też nie zawsze postępowała fair. Na przykład zażądała pieniędzy za 
budynek DPS. Myśmy chcieli się zamienić na działkę, ale gmina nie wyrażała takiej woli. 

Pan Wojciech Ruciński powiedział, że nie jest to tematyka tego punku porządku 
obrad, dlatego nie będzie odpowiadał na głos Pana radnego Abako.  

Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Szubertowi za wystąpienie, następnie 
poprosiła o zabranie głosu Pana Marka Pietrasa p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana 
Mikulicza w Biskupcu. 

Pan Marek Pietras przedstawił informacje na temat bieżącej działalności Szpitala w 
Biskupcu oraz najbliższych planów i zamierzeń. 

Pani Alicja Wąsik zapytała, czy radni mają pytania do Pana Dyrektora?  
Pan Marian Piwcewicz powiedział, że w wypowiedzi Pana Dyrektora spodziewał się 

usłyszeć troszkę więcej merytoryki a mniej polityki. Pan radny powiedział, że ma też pytanie, 
czy rosnące z roku na rok zadłużenie Szpitala wynika z nadwykonań, czy też z położenia 
Szpitala w tzw. „trójkącie bermudzkim” Mrągowo, Szczytno, Biskupiec? 

Pan Marek Pietras powiedział, że główny wpływ na zwiększenia zadłużenia szpitala 
mają: obniżenie wartości kontraktu, nadwykonania oraz rosnące ceny prądu, leków itd. 
Natomiast, to co mówił, to nie była polityka, ale fakty. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Panu Pietrasowi za wystąpienie, następnie poprosiła 
o zabranie głosu Panią Edytę Skolmowską, Powiatowego Szpitala Pomocy Maltańskiej pw. 
Błogosłowianego Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich – „Pomoc Maltańska” 
w Warszawie Oddział w Olsztynie. 

Pani Edyta Skolmowska przedstawiła informacje na temat bieżącej działalności 
Szpitala w Barczewie oraz najbliższych planów i zamierzeń. 

Pani Alicja Wąsik zapytała, czy radni mają pytania do Pani Dyrektor?  
Pan Tadeusz Plawgo zapytał, ile jest etatów lekarskich i pielęgniarskich w Szpitalu? 
Pani Edyta Skolmowska poinformowała, że w przeliczeniu na etaty to jest 18 etatów 

pielęgniarek i 3,5 etatu lekarskiego. 
Pan Tadeusz Plawgo powiedział, że Szpital wykazał 57 przeprowadzonych badań 

radiologicznych, Pan radny zapytał, na jakiej zasadzie wykonywane są w Szpitalu zdjęcia 
rentgenowskie? 

Pani Edyta Skolmowska poinformowała, że jest w zakładzie przenośny aparat RTG i 
mamy umowę ze Szpitalem w Biskupcu, skąd przyjeżdża pracownik, robi zdjęcie, zawozi je 
do Biskupca, gdzie jest ono wywoływane i opisywane. 

Pani Krystyna Szter powiedziała, że ogromny szacunek dla pracy Pani Dyrektor i 
wszystkich pracowników, powiedziała, że ma nadzieję Szpital przezwycięży wszystkie 
trudności. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Skolmowskiej za wystąpienie. 
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Pkt 5. Realizacja budżetu Powiatu 
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu za 2015 rok. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok. 

Pani Lucyna Kozikowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
2015. Pani Skarbnik powiedziała, że dochody budżetu zostały zrealizowane w 99,1%, co daje 
kwotę 108.415.000 zł. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów, to dochody bieżące zostały 
zrealizowane ponad ustalony plan, czyli w 100,6%, co stanowi kwotę 102.434.000 zł, 
dochody majątkowe zrealizowano w 78%, co daje kwotę 5.980.000 zł. Wydatki budżetu za 
rok 2015 zostały zrealizowane w 94,9%, co daje kwotę 103.931.000 zł. Jeżeli chodzi o 
strukturę wydatków, to wydatki bieżące to 96,7%, co stanowi kwotę 92.228.000 zł, wydatki 
majątkowe zostały zrealizowane w 83%, co stanowi kwotę 11.704.000 zł. Jeżeli chodzi o 
wynik budżetu za rok 2015, to zamknął się on nadwyżką w wysokości 4.484.113,84 zł. 
Wypracowane wynik budżetu związany jest przede wszystkim  z wyższą realizacją dochodów 
własnych Powiatu. Te dochody zostały zrealizowane w kwocie wyższej o prawie 891.000 zł. 
Na wyższe dochody miały wpływ dwie rzeczy. Nasze jednostki budżetowe zrealizowały 
swoje plany dochodów w wyższej kwocie. Kwota, która została przez jednostki zrealizowana 
ponad plan, to 435.000 zł. Druga pozycja, to udziały w podatku PIT, w końcówce roku 
Ministerstwo Finansów przekazało większe udziały w podatku PIT, na kwotę 456.000 zł. 
Druga strona, która miała wpływ na nadwyżkę budżetową, to strona wydatkowa. W tej części 
nastąpiła niepełna realizacja wydatków. Wpływ na to miała łagodna zima oraz brak zdarzeń o 
charakterze kryzysowym. Pozwoliło to zaoszczędzić prawie 653.000 zł. Nie było potrzeby 
uruchomiania rezerwy ogólnej, jak również rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Łagodna 
zima pozwoliła również zaoszczędzić na wydatkach na ogrzewanie budynków oraz na 
zużyciu energii. Jeżeli chodzi o dodatkowe oszczędności poczynione w ramach realizacji 
budżetu, to przede wszystkim sprawa oszczędności na obsłudze długu. Zarząd Powiatu podjął 
decyzję o nadpłaceniu najdroższych kredytów, w związku z tym zostały poczynione 
oszczędności, co też ma przełożenie na realizację budżetu w roku 2016. W roku 2015 
zmniejszono zobowiązania powiatu z tytułu kredytów – o kwotę 6.872.750 zł. Na 1 stycznia 
2015 r. kwota zobowiązań wobec banków wynosiła 37.321.833 zł, natomiast budżet 
zamykamy kwotą w wysokości 30.449.083 zł, co stanowi 28% zrealizowanych dochodów. 
Jeżeli chodzi o spłatę części zobowiązań wobec banków, to pozwoliło to zaplanować 
mniejsze wydatki o prawie 300.000 zł, jeżeli chodzi o budżet 2016 roku. Powiat Olsztyński w 
roku 2015 nie miał problemów związanych z bieżącą regulacją zobowiązań, posiadał 
płynność finansową. W wszystkie zobowiązania były regulowane na bieżąco i w tej części 
weszliśmy w rok 2016 bez zobowiązań wymagalnych. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, 
to kwota 11.700.000 zł, co stanowi w strukturze prawie 12% zrealizowanych wydatków. 
Najwięcej środków z tej części przekazano na drogi powiatowe, na które przeznaczyliśmy 
prawie 9.000.000 zł. W ramach tych wydatków, przy udziale gmin i budżetu Państwa, zostały 
zrealizowane zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z tego 
tytułu nasz budżet został zasilony kwotą 2.600.000 zł z budżetu Państwa oraz kwotą 
1.131.000 zł pochodzącą z gmin. Powiat Olsztyński inwestował w każdym obszarze, tj. 
oświata, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, ochrona środowiska. Łączna kwota 
zainwestowana w powyższe obszary wyniosła 2.700.000 zł. Jeżeli chodzi o kondycję 
finansową Powiatu to rok 2015 zamykamy bardzo dobrymi wskaźnikami, które rzutują na 
realizację budżetu w kolejnych latach. Mowa jest o wskaźniku z art. 233 ustawy o finansach 
publicznych, który ustala dla nas indywidualną możliwość obsługi kredytów. Jeżeli chodzi o 
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rok 2015, to wynosił on 9,96% przy planowanym wskaźniku 6%. Obsługa długu, czyli spłata 
rat kredytów plus odsetek w 2015 kosztowała ok. 8.000.000 zł. Podsumowując kondycja 
finansowa Powiatu jest poprawna, wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane. Jeżeli 
chodzi o elementy sprawozdań, to dodatkowym elementem jest łączny bilans jednostek 
budżetowych, zestawienie zmian funduszu jednostek oraz rachunek zysków i start. Pani 
Skarbnik poprosiła Wysoką Radę o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu i 
sprawozdań finansowych.     

Pan Andrzej Abako powiedział, że odniesie się do tego punktu oraz następnego, by 
nie zabierać więcej czasu. Podejmujemy najważniejszą uchwałę, bo dotyczącą udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu. Z realizacji tego budżetu wynika, że kondycja finansowa 
zostawiona przez poprzedników była dobra, jak nie bardzo dobra. Powiat miał nadwyżkę, co 
pozwoliło zmniejszyć zadłużenie oraz zabezpieczyć się finansowo na to co nas czeka w latach 
kolejnych, czyli zwiększyć zdolności kredytowe. Kontynuacja budżetu przez koalicje PSL-PO 
w roku 2015 jest dla Klubu „Nasz Powiat” zadowalająca. Pozytywem jest, że budżet nie 
został przewrócony do góry nogami, a funkcjonowanie samorządu toczyło się normalnymi 
torami. Plusem było też przyjęcie wniosku Klubu „Nasz Powiat” dotyczącego regulacji plac 
pracowników Starostwa. Są też minusy, szczególnie atmosfera powyborcza i polityka 
kadrowa prowadzona na samym początku przez Zarząd Powiatu, która spowodowała 
konieczność wydatkowania pieniędzy na różnego rodzaju odprawy. Należy zauważyć też, że 
koalicja zrezygnowała z czołowej imprezy Powiatu Olsztyńskiego, czyli pikniku lotniczego w 
Gryźlinach. Należy uznać to za błąd, bo ta impreza promowała nas nie tylko w powiecie i 
mieście Olsztynie, to było nasze okno na świat, które powodowało, że o Powiecie 
Olsztyńskim było głośno w województwie ale i nie tylko. Reasumując Klub „Nasz Powiat” 
nie będzie głosował przeciwko absolutorium i sprawozdaniom, ale wstrzymamy się od głosu. 
Klub życzy sobie aby współpraca, która jest teraz, była dalej kontynuowana. Aby za rok 
,oceniając sprawozdanie za rok 2016, móc powiedzieć, że to było wszystko wspólne.  

Pani Małgorzata Chyziak podziękowała, za głos w dyskusji. Pani Starosta rozumie, 
że opozycja dobrze ocenia pracę Zarządu Powiatu. Ubiegłoroczne absolutorium dla Zarządu, 
które było udzielane przez Radę Powiatu dotyczyło budżetu skonstruowanego jeszcze przez 
poprzedników. Zdaniem Pani Starosty kolejny budżet, skonstruowany już przez obecną 
kolację jest bardzo dobry. Pani Starosta powiedziała, że przyjmuje do wiadomości fakt, że 
radni opozycyjni w wstrzymają się od głosu. Natomiast odnosząc się do atmosfery i polityki 
kadrowej i pikniku lotniczego, Pani Starosta powiedziała, że każdy kij ma dwa końce i każdy 
ma inne spojrzenie na tę sytuację. Pani Starosta uważa, że wszystkie zmiany okazały się 
trafne, co pokazują poczynione oszczędności. Pani Starosta poinformowała o kontroli Urzędu 
Wojewódzkiego, który kontrolował Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie w zakresie 
realizacji tzw. „schetynówek” już przez nowego Pana Dyrektora. Kontrolerzy podkreślili, że 
nigdy w życiu nie byli jeszcze na takiej kontroli, która pokazałaby, że można doskonale 
tworzyć dokumentację i w tak przyjaznej atmosferze kontrolę odbywać. Wszelkie informacje 
były pod ręką. Pokazuje to, że zmiana na stanowisku Dyrektora PSD była uzasadniona i nie 
jest to odczucie tylko Pani Starosty. Jeżeli chodzi o politykę kadrową, to rzeczywiście 
nastąpiły zmiany. Nie miały one na celu prowadzenie prywatnych potyczek z dyrektorami, 
czy pracownikami likwidowanych, bądź zmienianych wydziałów, nie mniej przyniosły one 
oszczędności w kwocie co najmniej 0,5 mln zł. Tak jak to było zapowiadane, wszystkie te 
pieniądze zostały przekazane na drogi. Kończąc swoją wypowiedź Pani Starosta powiedziała, 
że nie ma większego sensu wracanie do przeszłości, a korzystając z dobrej współpracy, o 
której mówił radny Abako, należy skupić się na tym co będzie, co dla mieszkańców Powiatu 
można jeszcze w tej kadencji uczynić, by żyło się im lepiej. 

Pani Alicja Wąsik, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
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wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2015 rok i zarządziła głosowanie w sprawie 
przyjęcia uchwały. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, za przyjęciem uchwały 
głosowało 16 radnych, głosów „przeciw” nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. 

 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XV/140/2016 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2015 rok. 

Załącznik nr 5 
 

b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie. 
 
Pani Alicja Wąsik poinformowała, że Rada przystępuje do procedury udzielenia 

Zarządowi Powiatu w Olsztynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Pani 
Przewodnicząca przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-161/16 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olsztynie sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za rok 2015 (uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu). 

Następnie Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela Komisji 
Rewizyjnej. 

Pan Tadeusz Plawgo, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił opinię 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2015 r. wraz z 
wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2015 r. (opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu).  

Pani Alicja Wąsik przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-301/16 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 maja 2016 roku w 
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2015 rok (uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu). Pani Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o 
samorządzie powiatowym odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzielenie absolutorium jest 
równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium 

Następnie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję i poprosiła radnych o zabieranie 
głosu. 

Wobec braku zgłoszeń Pani Alicja Wąsik poinformowała, że w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w 
Olsztynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok i zarządziła 
głosowanie w sprawie jej przyjęcia w odczytanym brzmieniu. W głosowaniu wzięło udział 21 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów „przeciw” nie było, 5 radnych 
wstrzymało się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
większością głosów. 

 
Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XV/141/2016 w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok. 

Załącznik nr 9 
 
c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2016. 
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Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok (druk nr 90). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że jeżeli chodzi o zmiany, to zwiększa się 
budżet w części wydatkowej i dochodowej o kwotę 182.273 zł. Zwiększenia dotyczą 
następujących obszarów: 
− ochrona środowiska, kwota 15.000 zł, jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska przeznaczona na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

− warsztaty terapii zajęciowej, kwota 3.510 zł, są to pozyskane środki z opłat 
przekazywanych przez inne powiaty za uczestników w naszych wtz-ach. Środki zostaną 
przeznaczone na opłacenie naszych uczestników wtz w innych powiatach, 

− Dom Pomocy Społecznej w Gryźliach, kwota 6.500 zł, jest to wpłata darczyńcy z 
przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu, 

− opieka społeczna, kwota 126.323 zł, są to planowane do uzyskania dochody DPS-u w 
Barczewie w tytułu wyższych wpływów z odpłatności mieszkańca za pobyt. Wzrost 
dochodów uzupełnia część zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w jednostce. 
Kwotę 70.000 zł jednostka chce przeznaczyć na modernizację instalacji wodociągowej i 
przeciwpożarowej. Natomiast kwota 5.259 zł uzupełni plan wydatków bieżących 
związanych z brakami, 

− Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, kwota 30.940 zł, która jest uzyskana z 
wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego. Środki zostaną przeznaczone na 
uzupełnienie budżetu na remonty obiektów inżynierskich w miejscowości Stare Gamerki i 
Bartąg, uzupełnienie środków na zakup energii w Obwodzie Drogowym Barczewie i 
wypłatę odszkodowania dla przedsiębiorcy, z którym rozwiązano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N od 
mostu na rzece Wadąg przez m. Kieźliny”. Umowę rozwiązano z uwagi na nie 
uwzględnienie zadania w ramach dofinansowania ZIT.  

W ramach przeniesień wewnątrz budżetu mamy dwa zadania: 
− pierwsze dotyczy zrealizowania dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy 

Zespole Szkół w Olsztynku. Zwalnia się kwotę 157.000 zł, ponieważ udało się wybrać 
wykonawcę, który zrealizuję ten projekt za mniejszą sumę. Zwolnioną kwotę proponuje 
się przeznaczyć na uzupełnienie środków związanych z modernizacją energetyczną, która 
prowadzona jest budynku Starostwa. W ramach tej kwoty Wydział Budownictwa i 
Inwestycji zamierza opracować audyt energetyczny, który pozwoli wnioskować o środki 
związane z termomodernizacją budynku Starostwa. Kwota przeznaczona na wykonanie 
audytu to 45.000 zł,  

− drugie dotyczy realizacji zadania pn. „Bezpieczny MOF”. Zwalnia się kwotę 249.000 zł, 
w związku z przesunięciem przez lidera projektu (Miasto Olsztyn) terminu realizacji 
zadania. Te środki w roku 2016 nie będą wydatkowane, natomiast realizacja tego projektu 
przesuwa się lata 2017-2019. Zwolnioną kwotę proponuje się przeznaczyć na wykonanie 
najpilniejszych prac remontowych w Urzędzie Pracy (70.000 zł). Remonty będą 
wykonywane we wszystkich filach Urzędu. Kwota 179.000 pozostanie w planie 
finansowym Starostwa i zostanie przeznaczona na wykup gruntów od osób fizycznych i 
prawnych w ramach zajęcia gruntów pod drogi powiatowe (50.000 zł); na zakup systemu 
kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji 
(40.000 zł); na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i składki ZUS od września do 
grudnia 2016 r. w związku z kolejnymi naborami w filiach szkoły muzycznej (54.000 zł); 
na zakup oprogramowania do centralizacji jednostek powiatu w zakresie podatku VAT od 
1 stycznia 2017 r. oraz szkolenia w tym zakresie (35.000 zł).   
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Poza tym zmniejszamy budżet o kwotę 309.000 zł, co jest związane z zadaniem nieodpłatnej 
pomocy prawnej, którego finansowanie, na etapie tworzenia budżetu, było zabezpieczone 
przez Powiat. Natomiast w tej chwili zadanie jest finansowane przez budżet Państwa. 
Kwartalnie otrzymujemy środki na realizację tego zadania. W ramach zaproponowanych 
zmian nasze wydatki i wydatki budżetu zmniejszą się o kwotę 126.727 zł. Budżet pozostaje 
zrównoważony.  

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

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok 
i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok 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 budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok, 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 XV/142/2016 zmieniającą uchwałę 
w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok.  

Załącznik nr 10 
 
Pkt 6. 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 91). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że przedmiotowy projekt uchwały jest 
konsekwencją zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok. Dodatkowo 
dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020. Do 
wykazu zostało dopisane jedno zadanie dotyczące realizacji tzw. „bezpiecznego MOF-u” w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zabezpieczona zostaje kwota 731.848 zł 
jako nasze środki własne przekazane Miastu Olsztyn w formie dotacji. Te pieniądze będą 
przekazywane latami, zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez lidera projektu (Miasto 
Olsztyn). Realizacja zadania rozpocznie się od roku 2017 z kwotą 38.275 zł, w roku 2018 – 
572.625 zł, a w 2019 roku – 119.583 zł. Zabezpieczenie powyższych środków w wieloletniej 
prognozie finansowej pozwoli Zarządowi Powiatu na podpisanie porozumienia. Ustalony 
limit przez Radę Powiatu określi w ramach jakich środków możemy rozmawiać z Miastem 
Olsztynem. Jeżeli chodzi o drugie przedsięwzięcie, to jest ono już wpisane w wieloletnią 
prognozę finansową, tj. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)”. Zaistniała konieczność 
wykonania dokumentacji technicznej do realizowanego przedsięwzięcia w związku ze zmianą 
priorytetów budowy drogi z 4E na 7B. Zostanie rozpisany nowy przetarg na opracowanie 
dokumentacji technicznej, w związku z powyższym istnienie potrzeba przesunięcia w latach 
kwoty 148.000 zł, tj. z roku 2018 na rok 2017. 
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Pani Alicja Wąsik poprosiła przedstawiciela Komisji Budżetowej o przedstawienie 
sprawozdania dotyczącego projektu uchwały. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Olsztyńskiego na lata 2016-2033 i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033 bez poprawek. 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 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 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XV/143/2016 zmieniającą uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 
– 2033.  

Załącznik nr 11 
 

Pkt 7. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego. 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania publicznego polegającego na realizacji zadania 
pn. „Bezpieczny MOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk nr 92). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że uchwała ma na celu umocowanie Miasta 
Olsztyn jako głównego inwestora, realizatora projektu „Bezpieczny MOF”. W miesiącu maju 
trwały rozmowy dotyczące sposobu realizacji inwestycji. Partnerzy projektu, czyli Powiat 
Olsztyński oraz gminy, uznali, że z punktu widzenia organizacyjnego i technicznego, 
najlepiej jest wskazać jednego lidera projektu i inwestora, który złoży wniosek o 
dofinansowanie, jak również przeprowadzi cały proces realizacji zadania inwestycyjnego. 
Takim liderem zostało Miasto Olsztyn, które zrealizuje ten projekt. Powyższa uchwała jest z 
punktu widzenia formalno – prawnego, konieczna do złożenia wniosku aplikacyjnego. 
Podjęcie uchwały będzie skutkowało tym, że Zarząd Powiatu będzie mógł podpisać 
porozumienie określające szczegółowe warunki realizacji zadania inwestycyjnego.  

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

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania publicznego polegającego na 
realizacji zadania pn. „Bezpieczny MOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie 
Olsztyn zadania publicznego polegającego na realizacji zadania pn. „Bezpieczny MOF” w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych bez poprawek. W głosowaniu wzięło 
udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” nie było, 
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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 powierzenia Gminie Olsztyn zadania publicznego polegającego na realizacji zadania 
pn. „Bezpieczny MOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 20 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 XV/144/2016 w sprawie 
powierzenia Gminie Olsztyn zadania publicznego polegającego na realizacji 
zadania pn. „Bezpieczny MOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych..  

Załącznik nr 12 
 

Pkt 8. Funkcjonowanie szpitali powiatowych. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza 
w Biskupcu (druk nr 93). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że jest to kolejna zmiana statutu szpitala, tym 
razem czysto organizacyjna. Osoba, która pracowała w „sekcji gospodarczej” odeszła na 
emeryturę. Była to sekcja jednoosobowa i nie ma potrzeby jej dalszego utrzymywania w 
strukturze organizacyjnej. Podjęcie uchwały nie skutkuje żadnymi zmianami finansowymi w 
budżecie.  

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

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

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Spraw Społecznych o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu bez 
poprawek. W głosowaniu wzięło udział 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 nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza 
w Biskupcu, 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 XV/145/2016 zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w 
Biskupcu.  

Załącznik nr 13 
 

Pkt 9. Zmiany kategorii dróg powiatowych. 
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Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Purda do kategorii drogi powiatowej (druk nr 94). 
Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że temat był już omawiany przez Dyrektora 

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie na dzisiejszej sesji. Przejęcie powyższego odcinka 
jest konieczne do realizacji inwestycji Powiatu Olsztyńskiego w ramach ZIT.  

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Purda do 
kategorii drogi powiatowej 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 w sprawie zaliczenia drogi na 
terenie Gminy Purda do kategorii drogi powiatowej bez poprawek. W głosowaniu wzięło 
udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 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 zaliczenia drogi na terenie Gminy Purda do kategorii drogi powiatowej, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 
było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XV/146/2016 w sprawie zaliczenia 
drogi na terenie Gminy Purda do kategorii drogi powiatowej.  

Załącznik nr 14 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Gietrzwałd kategorii drogi powiatowej (druk nr 
95). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że ten temat również został omówiony. Tym 
razem mamy sytuację odwrotną. Gmina Gietrzwałd aby móc zrealizować swoją inwestycję w 
ramach ZIT musi przejąć od Powiatu kawałek drogi.  

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Gietrzwałd 
kategorii drogi powiatowej 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 w sprawie pozbawienia drogi na 
terenie Gminy Gietrzwałd kategorii drogi powiatowej bez poprawek. W głosowaniu wzięło 
udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 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 pozbawienia drogi na terenie Gminy Gietrzwałd kategorii drogi powiatowej, 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 XV/147/2016 w sprawie 
pozbawienia drogi na terenie Gminy Gietrzwałd kategorii drogi powiatowej.  

Załącznik nr 15 
 

Pkt 10. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego. 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie przekształcenia internatu Technikum Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego 
Błażeja Krasickiego w Smolajnach w bursę (druk nr 96). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w lutym Rada Powiatu podjęła uchwałę w 
sprawie zamiaru przekształcenia internatu Technikum Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa 
Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach w bursę. Przekształcenie wejdzie w życie z 
dniem 1 września br. W związku z przekształceniem nie przewiduje się zwolnień 
pracowników. Nauczyciele wychowawcy, realizujący swoje pensum godzinowe w internacie 
zachowają dotychczasowe uprawnienia płacowo – pracownicze. Majątek internatu zostanie w 
całości przekazany Bursie i będzie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w 
Smolajnach. Wszyscy wychowankowie mają zagwarantowane dalsze korzystanie z tych 
samych usług oświatowych w Bursie co w internacie. Wszystkie zainteresowane strony 
zostały skutecznie poinformowane o przekształceniu, tj. wychowankowie internatu, 
niepełnoletni wychowankowie internatu oraz ich rodzice, a także uczniowie i pracownicy 
ZSR w Smolajnach. Związki zawodowe nauczycieli z terenu powiatu olsztyńskiego wyraziły 
pozytywne opinie dotyczące planowanych przekształceń. Warmińsko – Mazurski Kurator 
Oświaty również wydał pozytywną opinię. Podjęcie uchwały nie skutkuje zmianami 
finansowymi.  

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

Pan Henryk Goździcki powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia internatu 
Technikum Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w 
Smolajnach w bursę 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 przekształcenia internatu Technikum Zespołu Szkół Rolniczych im. 
biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach w bursę 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 przekształcenia internatu Technikum Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego 
Błażeja Krasickiego w Smolajnach w bursę, 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 XV/148/2016 w sprawie 
przekształcenia internatu Technikum Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa 
Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach w bursę.  

Załącznik nr 16 
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Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i 
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 97). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w związku z przekształceniem internatu w 
bursę istnieje ustawowy obowiązek przyjęcia tego typu kryteriów rekrutacji do tego rodzaju 
placówki. Oczywiście zadzieję się to dopiero wtedy, gdy będzie więcej chętnych do 
skorzystania z bursy uczniów niż miejsc. Wszystkie zasady są określone w projekcie 
uchwały.  

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

Pan Henryk Goździcki powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów 
rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia 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 określenia kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej 
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z 
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 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 określenia kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i 
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 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 XV/149/2016 w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z 
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  

Załącznik nr 17 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Dobrym Mieście (druk nr 98). 
Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że również w tym przypadku Rada Powiatu 

na sesji lutowej podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Dobrym 
Mieście. Ostatni nabór do pełnego oddziału odbył się w 2008 roku, a w roku szkolnym 
2008/2009 szkołę opuścili ostatni absolwenci. Wszystkie procedury zostały zachowane, a 
więc skutecznie powiadomieni zostali uczniowie LO w Dobrym Mieście i ich rodzice. 
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Związki zawodowe nauczycieli wyraziły pozytywne opinie, jak również Warmińsko – 
Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. Podjęcie uchwały nie skutkuje zmianami 
finansowymi w budżecie Powiatu.  

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

Pan Henryk Goździcki powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 
w Dobrym Mieście 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 likwidacji Szkoły Policealnej w Dobrym Mieście bez poprawek. W 
głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, głosów 
„przeciw” nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
wniosek został przyjęty większością głosów. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Dobrym Mieście, w brzmieniu przekazanym radnym 
w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XV/150/2016 w sprawie likwidacji 
Szkoły Policealnej w Dobrym Mieście.  

Załącznik nr 18 
 
Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Olsztynku (druk nr 99). 
Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że analogicznie do poprzedniej uchwały, 

Rada Powiatu na sesji lutowej podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Policealnej w Olsztynku. W tym przypadku ostatni nabór do pełnego oddziału miał miejsce w 
2004 roku, a w roku szkolnym 2006/2007 szkołę opuścili ostatni absolwenci, stąd wniosek 
Dyrektora szkoły o likwidację. Wszystkie procedury zostały zachowane. Poinformowane 
zostały wszystkie zainteresowane strony, łącznie ze związkami zawodowymi, które wyraziły 
pozytywną opinię, jak również Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. 
Likwidacja, w oby przypadkach nastąpi z dniem 31 sierpnia br. 

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

Pan Henryk Goździcki powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 
w Dobrym Mieście 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 likwidacji Szkoły Policealnej w Olsztynku 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 likwidacji Szkoły Policealnej w Olsztynku, 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 XV/151/2016 w sprawie likwidacji 
Szkoły Policealnej w Olsztynku.  

Załącznik nr 19 
 
Pkt 11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że wszyscy radni otrzymali petycję Stowarzyszenia 
Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG odnośnie przedstawienia na 
Sesji Rady Powiatu zagadnień związanych ujawnionym działaniem spółek grupy Volkswagen 
AG polegającego na produkcji w latach 2008 – 2015 samochodów wyposażonych w 
oprogramowanie manipulujące wysokością emitowanych spalin w stopniu przekraczającym 
dopuszczalne normy prawne i środowiskowe  - w kontekście zadań i obowiązków starosty w 
zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Pani 
Przewodnicząca zapytała radnych czy się z nią zapoznali. Następnie Pani Przewodnicząca 
odczytała projekt odpowiedzi, jaka zostanie wysłana do Stowarzyszenia. Radni nie zgłosili 
żadnych uwag do projektu odpowiedzi. 

Pan Andrzej Abako poinformował radnych o sukcesie radnego Jarosława Wolaka, 
którego koń rasy ardeńskiej został wiceczempionem w ogólnopolskim konkursie. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, że lekko sprostuje wypowiedź radnego Abako. 
Klacz Pana radnego rywalizowała z 10 innymi końmi. Została wiceczempionem Europy, 
wybrana przez międzynarodową komisję, w skład której weszli przedstawiciele z pięciu 
krajów, tj. Belgii, Luksemburga, Francji, Szwecji i Polski. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że w Gminie Dobre Miasto ostatnio odbyły się dwie 
imprezy. W imieniu organizatorów Pan radny podziękował Radzie Powiatu oraz Zarządowi 
Powiatu za udzielone wsparcie finansowe. Następnie Pan Radny wręczył Pani Staroście 
podziękowania w formie rzeczowej (statuetka) od Koła PZW nr 10 WarFama Dobre Miasto 
za wspieranie od 10 lat imprezy pn. „Rodzinny piknik wędkarski”. Impreza jest całodzienna, 
udział bierze kilkaset osób, wśród nich dzieci. Drugie podziękowanie rzeczowe jest od 
strażaków ochotników za wspieranie imprezy pn. „Spotkania Strażaków Ochotników Powiatu 
Olsztyńskiego w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”. Spotkania odbywają się również od 
10 lat. Podobną statuetkę otrzymał Pan Mirosław Pampuch, Poseł na Sejm RP.  

Pan Jan Żemajtys powiedział, że ma pytanie odnośnie wniosku Zarządu Powiatu, 
który został złożony w październiku zeszłego roku, a dotyczył przejęcia gruntów od Agencji 
Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym, czy wpłynęła odpowiedź od Agencji? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że do dnia dzisiejszego odpowiedź nie 
wpłynęła.  

Pan Jan Żemajtys powiedział, że drugie pytanie dotyczy dróg powiatowych Sząbruk 
– Naterki oraz Ruś – Bartąg. Do końca maja wykonawca miał wykonać poprawki. Na jakim 
etapie jest ta sprawa, bo na tę chwilę wygląda to źle.  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że niestety Pan Dyrektor PSD opuścił już 
salę obrad. 

Pan Jan Żemajtys powiedział, że w takim razie prosi o odpowiedź na piśmie. Pan 
radny poprosił również, by na następnej sesji została przedstawiona informacja na temat 
bieżącej sytuacji powiatowych spółek.  

Pan Wacław Dąbrowski zasygnalizował, że wakacje się zbliżają, a wszystkie 
pobocza jeszcze nie zostały skoszone. 

Pan Jarosław Wolak, korzystając z obecności Pani Anety Świeczkowskiej – 
Dyrektor Wydziału Gospodarowania Środowiskiem, zapytał jak wygląda spraw legalizacji 
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turbiny w małej elektrowni wodnej w Dobrym Mieście? Czy biegły sporządził już 
ekspertyzę? 

Pani Aneta Świeczkowska powiedziała, że zapoznała się z ekspertyzą biegłego, ale 
wymaga ona szczegółowej analizy w odniesieniu do operatu wodnoprawnego. 
Niewykluczone, że trzeba będzie zlecić szeroką ekspertyzę dotyczącą ogólnego spojrzenia na 
cały węzeł wodny, nie tylko na legalizację turbiny, dlatego że jest kilka ważnych aspektów w 
tej sprawie, tj. zabezpieczenie powodziowe Dobrego Miasta, budynek mieszkańca, 
działalność elektrowni wodnej, przepływ nienaruszalny w Małej Łynie. Także jest kilka 
interesów do załatwienia, na ten moment jest to sprawa bardzo skomplikowana i sporna, 
dlatego na tle tej opinii trzeba będzie podjąć decyzję, co do wykonania kolejnych działań.  

Pani Alicja Wąsik, w związku z nadchodzącym okresem urlopowym, życzyła 
wszystkim radnym, Zarządowi Powiatu oraz pracownikom Starostwa udanych i bezpiecznych 
wakacji. 
 
Pkt 12. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady XV sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 27 
czerwca 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 XV/140/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2015 rok. 
6. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-161/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olsztynie sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego za rok 2015. 

7. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2015 
r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2015 r. 

8. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-301/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
absolutorium za 2015 rok 

9. Uchwała Nr XV/141/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
za 2015 rok. 

10. Uchwała Nr XV/142/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 
Olsztyńskiego na 2016 rok. 

11. Uchwała Nr XV/143/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 – 2033. 
12. Uchwała Nr XV/144/2016 w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania publicznego 

polegającego na realizacji zadania pn. „Bezpieczny MOF” w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 

13. Uchwała Nr XV/145/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi 
Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu. 

14. Uchwała Nr XV/146/2016 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Purda do 
kategorii drogi powiatowej. 

15. Uchwała Nr XV/147/2016 w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Gietrzwałd 
kategorii drogi powiatowej. 

16. Uchwała Nr XV/148/2016 w sprawie przekształcenia internatu Technikum Zespołu Szkół 
Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach w bursę. 

17. Uchwała Nr XV/149/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej 
placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby 
punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

18. Uchwała Nr XV/150/2016 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Dobrym Mieście. 
19. Uchwała Nr XV/151/2016 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Olsztynku. 
 

 
 
 


