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Protokół Nr XVII/16 
z XVII Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 12 września 2016 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1300 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1315 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 24 
 
  
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła XVII 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 20 radnych, 
co wobec 25 osobowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni to:  
- Pan Andrzej Abako, 
- Pan Henryk Goździcki, 
- Pani Anna Klewiado 
- Pan Marian Piwcewicz, 
- Pani Elżbieta Samorajczyk. 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że Sesja została zwołana w trybie art. 15 ust. 7 
ustawy o samorządzie powiatowym, który przewiduje, że na wniosek Zarządu lub co najmniej 
1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący zobowiązany jest do zwołania sesji w 
ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w dniu 8 
września 2016 roku wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie zwołania sesji. 

Następnie Pani Przewodnicząca przypomniała, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o 
samorządzie powiatowym zmiany do porządku obrad wprowadzić może Rada Powiatu 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, co w wypadku Rady Powiatu w 
Olsztynie wynosi 13  głosów, z tym że przy sesji zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 dodatkowo  
wymagana jest zgoda wnioskodawcy (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 
Pani Przewodnicząca zapytała czy są propozycje  zmian do porządku obrad? 

Pani Małgorzata Chyziak, Starosta Olsztyński, zaproponowała zmianę nazwy pkt. 2 
porządku obrad na „Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji 
zadań w partnerstwie z gminami Biskupiec i Dywity w ramach „Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” wraz z przyjęciem dodatkowego 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do 
realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161003N Spręcowo-Brąswałd” w 
partnerstwie z Gminą Dywity w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.: 

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przedstawionego 
wniosku. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosu nie było.  
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Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji wraz z przyjętymi 
zmianami: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadań 

w partnerstwie z gminami Biskupiec i Dywity w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 

3. Zamknięcie obrad Sesji. 
 
 
Pkt 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa ulicy Lazurowej, Liszewskiego i Śmiałej w Biskupcu” w partnerstwie z Gminą 
Biskupiec w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019” (druk nr 110).  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że Gmina Kolno była pierwotnie planowana 
gmina do wpisania w schetynówki, natomiast w związku z pismem Pana Wójta Gminy Kolno, 
że nie stać go na wkład własny i rezygnuje z udziału to trzeba było jakąś inną gminę 
wkomponować i stąd zapadła decyzja, że skoro do 15 września mają być składane wnioski to 
by zwołać sesję nadzwyczajną i na niej przedstawić projekt uchwały w sprawie złożenia 
wspólnego wniosku z  Gminą Biskupiec. W międzyczasie Wójt Gminy Dywity zwrócił się do 
nas z prośbą o złożenie wspólnego wniosku bo współdziałanie pomiędzy samorządami 
pozwoli na uzyskanie wyższej punktacji przy rozpatrywaniu wniosków złożonych w ramach 
ww. programu. Stąd też pojawił się projekt uchwały i propozycja by Powiat w budżecie na 
rok 2017 zabezpieczył środki w wysokości 358.701,00 zł na realizację zadania pn. 
„Przebudowa ulicy Lazurowej, Liszewskiego i Śmiałej w Biskupcu”. 13 września odbędzie 
się posiedzenie Rady Miejskiej w Biskupcu gdzie taka sama kwota zostanie zabezpieczona na 
zadania: „Przebudowa części  drogi powiatowej Nr 1491N w Najdymowie, gm. Biskupiec” 
oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie - Botowo” w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

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

Pan Mirosław Szostek powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Pan Mirosław Stegienko zapytał, czemu w jednym projekcie jest stwierdzenie „nie 
więcej jednak niż 50% wkładu własnego samorządu” a w drugiej mówimy już o 51%? 

Pani Małgorzata Chyziak wyjaśniła, że kwota procentu też ma wpływ na punktacje 
wniosku i jeśli mamy 51% to dzięki temu wniosek otrzyma o jeden punkt więcej.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Lazurowej, 
Liszewskiego i Śmiałej w Biskupcu” w partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 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 wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa ulicy Lazurowej, Liszewskiego i Śmiałej w Biskupcu” w partnerstwie z Gminą 
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Biskupiec w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”, 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 XVII/165/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania 
pn. „Przebudowa ulicy Lazurowej, Liszewskiego i Śmiałej w Biskupcu” w 
partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  

Załącznik nr 5 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w  
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 161003N Spręcowo-Brąswałd” w partnerstwie z Gminą 
Dywity w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019” (druk nr 111).  

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w ramach współpracy pomiędzy dwoma 
samorządami zostało wskazane przez Gminę Dywity zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 161003N Spręcowo-Brąswałd w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Powiat w budżecie na rok 2017 zabezpieczy 
środki w wysokości 220.000,00 zł. 15 września br. odbędzie się Rada Gminy Dywity gdzie 
taka sama kwota zostanie zabezpieczona na rzecz Powiatu.  

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

Pan Mirosław Szostek powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały i wnioskuje o jej przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Budżetowej o przyjęcie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 
161003N Spręcowo-Brąswałd” w partnerstwie z Gminą Dywity w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” 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 
w  sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 161003N Spręcowo-Brąswałd” w partnerstwie z Gminą 
Dywity w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”, 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 XVII/166/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadania 
pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161003N Spręcowo-Brąswałd” w 
partnerstwie z Gminą Dywity w ramach „Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 
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Załącznik nr 6 
 

 
Pkt 3. Zamknięcie obrad Sesji.  
 

Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady XVII sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 12 
września 2016 r.  
 
 

Protokołowali:  

Piotr Ulatowski 
Iwona Zaworska 
 
 

Załączniki: 

1. Lista obecności radnych.  
2. Lista obecności gości. 
3. Lista pracowników Starostwa. 
4. Porządek obrad sesji.  
5. Uchwała Nr XVII/165/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Lazurowej, Liszewskiego 
i Śmiałej w Biskupcu” w partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 

6. Uchwała Nr XVII/166/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Olsztyńskiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161003N 
Spręcowo-Brąswałd” w partnerstwie z Gminą Dywity w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 

 
 


