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Protokół Nr XVIII/16 
z XVIII Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
w dniu 30 września 2016 r. 
 
Początek posiedzenia        - godz. 1200 

Zakończenie posiedzenia       - godz. 1345 

Spośród 25 radnych ustawowego składu rady obecnych było   - 21 
 

Przed rozpoczęciem obrad Sesji odbyło się uroczyste podziękowanie za pracę 
odchodzącym na emeryturę byłym dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu: Pani 
Teresie Stańczuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach oraz Pani Jolancie 
Przeborowskiej – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie. 
  
Pkt 1. Otwarcie Sesji. 
 

Pani Alicja Wąsik, Przewodnicząca Rady Powiatu, otworzyła XVIII 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 21 radnych, 
co wobec 25 osobowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni to:  
- Pan Marek Świątek, 
- Pan Janusz Dembiński, 
- Pani Bożena Wojarska 
- Pani Joanna Michalska. 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że nie wpłynęły poprawki co do treści protokołu 
z XV Sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2016 r., oraz z XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 
26 sierpnia 2016 i zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Powiatu zatwierdziła ww. protokoły. 

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

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku, 
b) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2016 – podjęcie uchwały (druk nr 112). 

5. Ustalenie wysokości opłat i kosztów na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze 
Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie 
− podjęcie uchwały (druk nr 113). 



 2

6. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego 
− podjęcie uchwał (druki nr 114, 115). 

7. Rozpatrzenie skargi. 
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad Sesji. 
 
Pkt 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 
 Pani Alicja Wąsik poprosiła o zabranie głosu Panią Starostę. 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu 
w Olsztynie (26 sierpnia 2016 r.) 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 między inny i sprawami z zakresu oświaty.  

Zarząd Powiatu zatwierdził aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek 
oświatowych na rok szkolny 2016/2017. 

Zarząd Powiatu analizował informację na temat naboru do szkół na rok szkolny 
2016/2017 w porównaniu do naboru na rok szkolny 2015/2016. Ogółem przyjęto o 67 
uczniów mniej w szkołach dla młodzieży i o 4 mniej w szkołach dla dorosłych. Jeśli chodzi o 
poszczególne szkoły to w ZS w Biskupcu liczba uczniów zmniejszyła się o 10, w ZS w 
Olsztynku o 14, w ZS w Dobrym Mieście o 49, natomiast w ZSR w Smolajnach wzrosła o 6. 

Zarząd zapoznał się z informacją o wynikach egzaminów maturalnych 2016. 
Zdawalność matur w Powiecie Olsztyńskim wyniosła 63%, przy czy w liceach 
ogólnokształcących 70%, a w technikach 51%.  

Pani Starosta poinformowała, że dysponuje szczegółowymi danymi zarówno jeśli 
chodzi o wyniki matur, jak i o nabór do szkół. Może je udostępnić zainteresowanym radnym. 

Jeśli chodzi o funkcjonowanie szpitali powiatowych, to pracownicy Starostwa 
Powiatowego przeprowadzili kontrolę doraźną w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w 
Biskupcu w zakresie prawidłowości wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej zakupionej 
ze środków zewnętrznych w latach 2015-2016, postępowań konkursowych o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych oraz zawierania umów zlecenia na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych i kształtowania wynagrodzeń. Uchybień nie stwierdzono. 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Biskupcu wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na 
rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla 
inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej 
Sterylizatorni OAiIT Szpitala Powiatowego w Biskupcu” oraz zabezpieczenie na ten cel 
kwoty 800.000 zł. Zarząd Powiatu, zgodnie z propozycją Wydziału Budownictwa i 
Inwestycji, postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 600.000 zł. W chwili obecnej w 
budżecie zabezpieczona jest kwota 250.000 zł, w związku z powyższym należy zabezpieczyć 
dodatkową kwotę 350.000 zł. Stosowna zmiana w budżecie proponowana jest na dzisiejszej 
sesji.  

Powiat Olsztyński podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-
Mazurskiego umowę na przebudowę 4 kilometrów dróg powiatowych, w ramach PROW na 
lata 2014-2020. Złożone zostały wnioski na modernizację czterech odcinków dróg w gminach 
Kolno, Biskupiec, Dobre Miasto i Stawiguda, jednak tylko dwa wnioski otrzymały 
dofinansowanie. Pierwszy to 2-kilometrowy odcinek od miejscowości Tejstymy do Kruz. 
Drugi odcinek ma ponad 1,5 kilometra i przebiega od drogi krajowej 57 do miejscowości 
Zabrodzie Dworzec. Pozyskane środki stanowią 64% wartości inwestycji, pozostałe 36% 
sfinansujemy z budżetu Powiatu. W sumie remont tych odcinków dróg będzie kosztował 
prawie 2,3 mln zł. Termin rozpoczęcia prac wyznaczono na rok 2018. 
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W Dobrym Mieście rozpoczęła działalność kolejna filia Powiatowej Szkoły 
Muzycznej w Dywitach. Od września gry na instrumentach uczy się w niej 40 dzieci. Zajęcia 
odbywają się w budynku Gimnazjum Publicznego przy ul. Garnizonowej 2. 

Pani Starosta przypomniała, że 31 sierpnia 2016 r. został ogłoszony już III ustny 
przetarg na sprzedaż nieruchomości w Łęguckim Młynie. Aktualna cena wywoławcza wynosi 
2.950.000 zł i warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 3 listopada wadium w 
wysokości 300.000 zł. Sam przetarg odbędzie się 7 listopada. 

W ubiegły weekend w Powiecie gościli przedstawiciele Powiatu Osnabrück a 
konkretnie członkowie Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego, którzy 
przyjechali na zaproszenie mniejszości niemieckiej w Olsztynie na obchody 25 rocznicy 
Porozumienia Pomiędzy Rządami Polski i Niemiec o Pojednaniu i Pokoju. Goście odwiedzili 
m.in Cmentarz Niemiecki w Dorotowie, szkołę w Rusi i kościół w Bartągu, gdzie znajduje się 
tablica poświecona postaci księdza Johanessa Germana, zasłużonego dla pojednania polsko-
niemieckiego na Warmii.  

Przygotowujemy się do wizyty 50 osobowej grupy ze Szkoły Muzycznej w 
Osnabrück. Goście przyjadą do nas 8 października i będą koncertować wspólnie z uczniami 
naszej Szkoły Muzycznej w Dywitach. Koncerty zostały zaplanowane na 13 i 14 
października.  

W międzyczasie swoje 60-lecie obchodziło Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku, 
działające obecnie w strukturach Zespołu Szkół. Uroczystość odbyła się w dniu 3 września. 

21 września natomiast odbyła się XIV Gala Stypendialna Fundacji Fundusz Ziemi 
Olsztyńskiej. W tym roku stypendia naukowe artystyczne lub sportowe otrzymało 41 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i 9 studentów z Powiatu Olsztyńskiego. Główna dotacja do 
funduszu przekazywana jest przez Powiat Olsztyński, który na stypendia przeznaczył w tym 
roku 48.000 zł. Pozostałe środki pochodzą z tzw. 1% oraz dobrowolnych wpłat radnych 
Powiatu Olsztyńskiego i radnych miasta Biskupca. 

W międzyczasie w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku. Posiedzenie poświecone było bezpiecznemu dowożeniu dzieci do szkół w Powiecie 
a także problemom związanym z przemocą w szkołach, agresją słowną i w internecie.  

10 września na stadionie Warmii Olsztyn odbył się I Sportowy Piknik Rodzin 
Zastępczych. W imprezie wzięło udział około 250 osób. W trakcie Pikniku zostały 
wyróżnione osoby z 10 letnim stażem rodziców zastępczych.  

W okresie pomiędzy sesjami Powiat organizował, współorganizował, bądź wspierał 
szereg imprez sportowych i kulturalnych. Pierwszą z nich były Dożynki Powiatowo-Gminne, 
które odbyły się 4 września. Niestety pogoda nie dopisała, cały dzień padało. Poza tym w tym 
samym czasie odbywały się dożynki gminne w kilku gminach. Niestety wrzesień ma tylko 4 
niedziele i nie da się tego pogodzić. Pani Starosta podziękowała wszystkim, którym udało się 
dotrzeć. Ponadto odbyły się: Derby 2016 – impreza organizowana przez Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej i Klub Sportowy Jonkovia, Hubertus w Gutkowie, Zawody Łucznicze w 
Wichrowie, II Powiatowych Turniej w Bocze, Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 
studentów kierunku Budownictwo na UWM, Dożynki Gminne w Jezioranach, Konkurs 
Filmowy Moja Przestrzeń w Olsztynku, II edycja projektu „Stop Dopalaczom”. 

Pani Starosta popwiedziała, że chciałaby zaprosić wszystkich na I Maltański Koncert 
Charytatywny im. Księdza Juliana Żonierkiewicza, który odbędzie się 13 października w 
Filharmonii Warminsko-Mazurskiej. Dochód z Koncertu zostanie przeznaczony na Szpital 
Maltański w Baczewie i Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku.  

Pani Starosta zaprosiła również na imprezę pn. „Bratankowie. Budapeszt Olsztyn 
1956-2016”, którą w 60 rocznicę solidarności mieszkańców Olsztyna z powstańcami 
węgierskimi organizuje Urząd Wojewódzki przy współudziale Starostwa Powiatowego w 
Olsztynie. Dodatkowo współorganizatorami są: Instytut Pamięci Narodowej, Węgierski 
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Instytut Kultury i Olsztyńskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Impreza odbędzie 
się 25 października. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Staroście za wystąpienie. 
 

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 wpłynęły następujące interpelacje od radnych 
Powiatu Olsztyńskiego: 
- interpelacja Pani Krystyny Szter w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 

Nr 1465N oraz na drogach gminnych w miejscowości Kaplityny – odpowiedź została 
udzielona, 

- interpelacja Panów Andrzeja Abako i Jarosława Wolaka w sprawie zapisania w budżecie na 
rok 2017 środków na przebudowę drogi powiatowej Nr 1447N Knopin – Swobodna - 
odpowiedź została udzielona. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła radnych o zadawanie pytań. 
Pan Jarosław Wolak zapytał, czy dobrze usłyszał, że rozpoczęcie budowy dróg w 

ramach PROW zaplanowane jest dopiero na rok 2018? A jeśli tak, to dlaczego? 
Pani Małgorzata Chyziak poinformował, że taki harmonogram zaproponował Pan 

Dyrektor Bal. 
Pan Wacław Dąbrowski dodał, że PROW przewiduje realizację inwestycji w 

przeciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, stąd pewnie taki harmonogram Pana 
Dyrektora. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że ma pytanie związane ze szkołą muzyczną w 
Dobrym Mieście. Gdy byliśmy na otwarciu tej szkoły, to byliśmy informowani, że zapisało 
się 108 dzieci. Teraz w sprawozdaniu Pani Starosty padła informacja, że gry na instrumentach 
będzie się uczyć 40. Czy ta liczba dzieci spadła? Pan radny dodał, że ma jeszcze pytanie 
odnośnie mostu na rzece Kwieli w miejscowości Knopin. Tam powstała konstrukcja, w 
postaci ścieżki pieszo-rowerowej. Pan radny powiedział, że nie twierdzi, że to rozwiązanie 
jest jakieś niedobre, lepsze jest niż brak jakichkolwiek działań. Ma natomiast pytanie, czy ta 
konstrukcja ma charakter tymczasowy i przymierzymy się z czasem do budowy kładki dla 
pieszych, czy też jest to konstrukcja docelowa? 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że przymiarki były przeróżne, ale wszystko 
rozbija się o pieniądze. Zastosowanie obecne ma charakter tymczasowy, ale dopóki nie będzie 
pieniędzy na inne droższe rozwiązanie, to zdecydowaliśmy się na nie, ponieważ sankcjonuje 
ruch pieszych na mostku i poprawia ich bezpieczeństwo. Odnosząc się do kwestii liczby 
uczniów, to nie ma tu pomyłki, w szkole uczy się 40 uczniów. Ta liczba wynika z tego, na ile 
nas stać. Zwiększanie liczby uczniów przekłada się potem na większe wydatki. Na dzień 
dzisiejszy ustalone zostało z Dyrektorem Szkoły, że przyjmujemy 40 uczniów.  

Pan Andrzej Abako powiedział, że chciałby prosić Pana Dyrektora o pisemną 
informację na temat kosztów budowy kładki. Pan radny pokreślił, że nie chodzi mu 
dokumentację, sprawy środowiskowe itd. Bardzo by prosił o informację, na ile PSD ocenia 
koszt samej konstrukcji budowlanej. 

Pani Alicja Wąsik podziękowała radnym za zadawanie pytań. 
 
Pkt 4. Realizacja budżetu Powiatu. 
a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku. 
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Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku. 
Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że jeśli chodzi o realizację budżetu na rok 

2016, to przebiega ona prawidłowo. Dochody są realizowane na bieżąca, zgodnie z planem. 
Jeśli chodzi o części dochodowa, to została ona zrealizowana w 51,7% co stanowi 56.342.000 
zł, na zaplanowane 109.078.000 zł. Wskaźnik pokazuje, że plan w tej części jest realizowany 
zgodnie z założeniami. Jeśli chodzi o strukturę dochodów, to dochody bieżące zostały 
zrealizowane w 52,6%. Budżet Państwa przekazuje subwencje i dotacje w terminie, co 
pozwala na prawidłową realizację dochodów przez jednostki organizacyjne powiatu. Jeśli 
chodzi o realizację dochodów z udziału w podatku PIT, to wskaźnik jest nieco mniejszy i 
wynosi ok. 47% planu, ale w opinii Pani Skarbnik nie ma tu zagrożeń, ponieważ w II półrocze 
zwykle te wpływy się zwiększają. Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości 
45.703.000 zł, co daję realizację na poziomie 41,9 %. Wynika to z faktu, że większość 
inwestycji realizowanych jest w drugim półroczu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 
46% natomiast majątkowe w 8%. Budżet po I półroczu zamykamy nadwyżką w wysokości 
10.690.000 zł, co jest związane z wyższą realizacją dochodów. Te środki czekają na realizację 
rzeczową budżetu. Taka sytuacja pozwala budżetowi zachować płynność finansową bez 
potrzeby zaciągania kredytu. Dług Powiatu na dzień 30 czerwca wyniósł 28.127.225 zł, co 
stanowi 25,8% dochodów zaplanowanych na 2016 rok. Elementem składowym informacji z 
wykonania budżetu są sprawozdania finansowe naszych dwóch szpitali. Obydwie jednostki 
wykazują straty z działalności na I półrocze. Szpital w Biskupcu – starta wynosi 918.000 na 
zaplanowane 372.000 zł natomiast w ZZOZ w Dobrym Mieście strata wynosi 105.000 zł na 
zaplanowane 88.000 zł. Podsumowując informację Pani Skarbnik powiedziała, że nie widzi 
zagrożeń co do realizacji założonego planu budżetowego na rok 2016. 

Pani Alicja Wąsik przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-407/16 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 września 2016 roku w 
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olsztynie sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za pierwsze półrocze rok 2016 (uchwała stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu). 

Następnie Pani Alicja Wąsik poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 
przedstawienie sprawozdania dotyczącego przedłożonej informacji. 

Pan Mirosław Szostek powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 
informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku. 

Pan Jarosław Wolak powiedział, ze ma pytanie dotyczące utrzymania lądowiska w 
Gryźlinach. W sprawozdaniu pojawia się kwota 96.000 zł, z wykonaniem za pierwsze 
półrocze 52.000 zł. Co to jest za kwota? Bo rozumie, że jeśli l ądowisko jest w gestii spółki, to 
spółka powinna ponosić koszty jego utrzymania. 

Pani Lucyna Kozikowska wyjaśniła, że nie całe lądowisko jest w gestii spółki. Część 
lądowiska jest zarządzana przez Starostwo i te pieniądze w większości związane są z osobą 
pracującą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami a zajmującą się kwestią lądowiska. 

Pani Alicja Wąsik podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie sprawozdania. 
 

b) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2016 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok (druk nr 112). 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że proponowane zmiany w budżecie dotyczą 
szeregu obszarów. W domach pomocy społecznej wprowadzamy kwotę 151.039 zł. Sa to 
środki związane z wyższymi dochodami naszych placówek w Barczewie i Jonkowie. Te 
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pieniądze wracają do tych jednostek i zasilą ich budżety. Dodatkowo DPS Olsztynek pozyskał 
środki z PFRON na już zrealizowane zadania inwestycyjne związane z dostosowaniem 
komunikacji pomiędzy oddziałami DPS do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwota 
dofinansowania to 40.000 zł. W obszarze administracja proponujemy zwiększenie dochodów 
i wydatków o kwotę 180.000 zł. Jest to związane ze zwiększonymi opłatami za wydanie 
prawa jazdy i tablic rejestracyjnych. Za większymi opłatami idą również większe wydatki 
związane z potrzebami druków komunikacyjnych. W części oświatowej wprowadzamy środki 
dla Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. Jest to kwota 134.873 zł z Gminy Dobre 
Miasto, na funkcjonowanie filii szkoły w Dobrym Mieście. Środki te przeznaczamy przede 
wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli i zakup fortepianu. Mamy również kwotę 50.000 
z gminy Biskupciec na zakup instrumentów dla szkoły. W części dotyczącej oświaty mamy 
również zmniejszenia dotyczące dwóch pozycji, po pierwsze zostaje urealniony plan 
dochodów i wydatków bursy szkolnej w Smolajnach, po drugie zmniejszamy subwencję 
oświatową o kwotę 125.000 zł, co jest następstwem błędu popełnionego przez Niepubliczną 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kieźlianch, która przy wypełnianiu danych do 
systemu SIO zawyżyła ilość wychowanków o 29 osób. Chodzi tu o wychowanków nie 
mających prawomocnych orzeczeń. Zostało to wyłapane przez Ministerstwo Finansów, które 
zmniejszyło nam subwencję. Powiat podejmuje próby odwołania się od tej decyzji, ale na tę 
chwilę musimy doprowadzić do zgodności budżetowej. W części dotyczącej służby zdrowia 
mamy wniosek Szpitala w Biskupcu dotyczący zwiększenia środków na zadanie związane z 
przygotowaniem dokumentacji na rozbudowę bloku operacyjnego. Kwota zwiększenia 
wynosi 350.000 zł, docelowo będzie to 600.000 zł. Środki te pochodzą z oszczędności na 
zadaniu opracowania projektu budowlanego szkoły muzycznej w Kieźlinach (95.000 zł), z 
rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (105.000 zł) natomiast pozostała kwota 150.000 zł 
są to środki niewykorzystane przez Szkołę w Smolajnach na zakup kombajnu. ZZOZ w 
Dobrym Mieście wnosi o możliwość rozdysponowania środków w wysokości 125.000 zł w 
nieco innej formule. Środki te pierwotnie były przeznaczone na informatyzację, natomiast już 
wiadomo, że konkurs unijny nie zostanie rozpisany w tym roku, stąd prośba dyrektora, aby 
35.000 zł pozostawić na dokumentację informatyzacji, natomiast za 90.000 zł zostanie 
zakupiony jeszcze w tym rok sprzęt medyczny. W wyniku tych wszystkich zmian budżet 
wzrasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 499.358 zł.  

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

Pan Mirosław Szostek 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.  

Pan Andrzej Abako powiedział, że w budżecie pojawiła się kwota 50.000 zł dotacji 
gminy Dobre Miasto na fortepian dla szkoły muzycznej. Czy my w naszym budżecie mamy 
drugie 50.000 zł na ten cel?  

Pani Lucyna Kozikowska wyjaśniła, że zostanie zakupiony fortepian dla Filii w 
Dobrym Mieście za łączną kwotę 100.000 zł. 

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 20 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących 
się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok, w brzmieniu 
przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za 
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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 XVIII/167/2016 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok. 

Załącznik nr 6 
  

Pkt 5. Ustalenie wysokości opłat i kosztów na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi na 
obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi na 
obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie (druk nr 113). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów są uchwałami, które co roku stają na sesji Rady 
Powiatu. Obowiązują tylko przez rok i corocznie muszą być na nowo ustalane. Podstawą do 
ustalenia stawek jest obwieszczenie Ministra Finansów. Obwieszczenie takowe w tym roku 
się ukazało i ma to odzwierciedlenie w załączniku do uchwały. Różnice stawkach opłat w 
porównaniu do roku ubiegłego są bardzo niewielkie. Pani Starosta poprosiła o przyjęcie 
uchwały w przedstawionym kształcie. 

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2017 za 
usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie i wnioskuje o 
jego przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat i kosztów na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i 
jego parkowanie bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem 
wniosku głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi na 
obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie, 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 XVIII/168/2016 w sprawie 
ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi na 
obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie. 

Załącznik nr 7 
 
Pkt 6. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego. 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentacji projektowej na budowę traktów pieszo - rowerowych zlokalizowanych wzdłuż 
dróg powiatowych (druk nr 114). 
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Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że obydwa omawiane w tym punkcie 
projekty dotyczą powierzenia zadań. Pierwszy przypadek dotyczy Gminy Stawiguda. 
Zastępca Wójta Gminy wystąpił do Zarządu Powiatu z pismem informującym, że Gmina 
Stawiguda jest zainteresowana wykonaniem projektu a docelowo być może i wykonaniem 
traktów pieszo-rowerowych zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych. W uzasadnieniu do 
projektu uchwały te drogi są wymienione.  

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie 
Stawiguda realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na 
budowę traktów pieszo - rowerowych zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych bez 
poprawek. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 
radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentacji projektowej na budowę traktów pieszo - rowerowych zlokalizowanych wzdłuż 
dróg powiatowych, w brzmieniu przekazanym radnym w materiałach sesyjnych. W 
głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów 
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XVIII/169/2016 w sprawie 
powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentacji projektowej na budowę traktów pieszo - rowerowych 
zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych. 

Załącznik nr 8 
 

Pani Alicja Wąsik poprosiła Panią Starostę o przedstawienie projektu uchwały w 
sprawie powierzenia Gminie Dywity realizacji zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie 
drogowym drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku 4,1 km w ramach realizacji zadania pn. 
„Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity” w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna 
(druk nr 115). 

Pani Małgorzata Chyziak powiedziała, że tu sytuacja jest analogiczna. Z inicjatywą 
wystąpił Wójt Gminy Dywity, który chciałby na odcinku od Dywit do Różnowa zrobić 
dokumentację a docelowo wybudować ciąg pieszo-rowerowy. Ponieważ teren, na którym ciąg 
ma się znajdować jest własnością Powiatu, to potrzebna jest zgoda Rady Powiatu. 

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

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o jego przyjęcie bez poprawek.  

Ponieważ więcej głosów nie było Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Komisji Gospodarki o przyjęcie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie 
Dywity realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla 
zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1430N 
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na odcinku 4,1 km w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowy projekt zwiększający 
ekomobilność na terenie Gminy Dywity” w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, bez poprawek. W głosowaniu 
wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 

Następnie Pani Alicja Wąsik zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w 
sprawie powierzenia Gminie Dywity realizacji zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie 
drogowym drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku 4,1 km w ramach realizacji zadania pn. 
„Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity” w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, 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 XVIII/170/2016 w sprawie 
powierzenia Gminie Dywity realizacji zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w 
pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku 4,1 km w ramach 
realizacji zadania pn. „Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na 
terenie Gminy Dywity” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna. 

Załącznik nr 9 
 
Pkt 7. Rozpatrzenie skargi. 
 

Pani Alicja Wąsik poinformowała, że do Rady Powiatu za pośrednictwem 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły pisma Pana Stanisława 
Niedzielskiego dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w miejscowości 
Waplewo, które Urząd Wojewódzki uznał za skargę na działalność Starosty Olsztyńskiego i 
podległych mu służb. Pani Przewodnicząca przypomniała, że skarga została skierowana do 
rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki, która na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia br. uznała, 
że rozpatrzenie skargi poprzedzi wizją w terenie. Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe do 
Waplewa w dniu  12 września br., gdzie spotkała się ze skarżącym. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji 
Gospodarki, Panią Grażynę Gałęziewską.  

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, że Komisja Gospodarki w dniu 12 września 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe do Waplewa, gdzie w obecności skarżącego 
dokonała wizji w terenie i uznała, że zarzut niewłaściwej działalności Starosty Olsztyńskiego 
i podległych mu służb nie znajduje odzwierciedlenia w faktach i postanowiła uznać skargę za 
bezzasadną. Jednocześnie Komisji Gospodarki wystosowała wniosek do Zarządu Powiatu 
w Olsztynie o rozważenie możliwości podjęcia innych działań zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1526N przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w miejscowości Waplewo. 

Wobec braku dalszych głosów Pani Alicja Wąsik odczytała a następnie zarządziła 
głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Starosty Olsztyńskiego i podległych mu służb, w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję 
Gospodarki. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 
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radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę Nr XVIII/171/2016 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Olsztyńskiego i podległych mu służb. 

Załącznik nr 10 
 

Pan Mirosław Stegienko zapytał, dlaczego w uchwale nie ujawniamy nazwiska 
skarżącego, który wcale nie chce go ukrywać, ale piszemy Stanisław N? To się źle kojarzy. 

Pani Alicja Wąsik poprosiła o udzielenie odpowiedzi Panią prawnik. 
Pani Żaneta Czajkowska wyjaśniła, że uchwały Rady są publikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Nazwisk skarżących nie podaje się uwagi na ochronę danych 
osobowych. 

Pani Alicja Wąsik powiedział, że skarżący nie złożył żadnego oświadczenia, co do 
udostępniania swoich danych osobowych, a obowiązuje nas ustawa. Dlatego proponuje, by 
nic w uchwale nie zmieniać, z uwagi na bezpieczeństwo skarżącego oraz Rady.  

 
Pkt 8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma: 
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z informacją o przyznaniu dotacji Parafii 
Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Olsztynie w wysokości 150.000 zł na pokrycie 
kosztów konserwacji drewnianego stropu, 
- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Poseł Anny Wasilewskiej i Posła 
Mirosława Pampucha odnośnie podjętego przez Radę Powiatu w Olsztynie stanowiska w 
sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego (pisma do zapoznania w biurze rady). 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że wraz radnymi Bożeną Wojarską, Krystyną Szter i 
Jerzym Laskowskim uczestniczyła w gali stypendialnej Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej. 
W trakcie spotkania na ręce Przewodniczącej Rady zostały złożone specjalne podziękowania 
dla radnych Powiatu Olsztyńskiego. Pani Przewodnicząca odczytała treść podziękowań. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o zabieranie głosu. 

Pan Jarosław Wolak powiedziała, że chciałby w imieniu chłopaków obecnych na 
Sali podziękować za piękne serduszka i smaczne ciasteczka. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że na przedostatniej sesji zgłosił zapytanie, po 
wystąpieniu pełniącego obowiązki prezesa spółki „Fotowoltaika Gryźliny”, odnośnie kosztów 
tej inwestycji. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki, które odbyło się w tym tygodniu, Pan 
Radosław Nowosielski udzielił wielu informacji. Na podstawie tych informacji oraz na 
podstawie rozmowy z Panią Skarbnik, Pan radny stwierdził, że jest to następna wpadka w 
działalności samorządu. Spółka została założona w poprzedniej kadencji, wspólnie z Gminą 
Stawiguda. Całkowity koszt inwestycji to 4.862.000 zł, wysokość dotacji 2.311.000 zł, czyli 
47,5%. Wysokość zaciągniętego kredytu w Warmińsko – Mazurskim Banku w Jonkowie, 
zastanawiające i jak to Pan Prezes określił na bardzo niekorzystnych warunkach – 1.350.000 
zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 
1.198.000 zł. Z wystąpienia Prezesa na poprzedniej sesji wynika, że działalność spółki w 
ubiegłym roku zakończyła się poważną stratą, która została wliczona na poczet przyszłych 
zysków, tylko że według Pana Piwcewicza Spółka będzie cały czas generowała straty. Jeżeli 
chodzi o zaciągnięty kredyt oraz pożyczkę, to najprawdopodobniej pod zastaw wzięto 
majątek wspólny z Gminą Stawiguda, tzn. lotnisko. Z tego wynika, że został wyłączony tylko 
pas startowy lądowiska, który powinniśmy utrzymywać. Jaki będzie tego finał? Tak jak Pan 
Prezes powiedział, że wniosek o dofinansowanie i cały biznes plan został stworzony z sufitu. 
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Chodziło o to, aby wykazać, że będzie dochód i dostać dofinansowanie. Zdaniem Pana 
radnego na dochód nie ma szans. Inwestorem głównym była firma z Czech, a zakupione 
ogniwa fotowoltaiczne są bardzo słabej jakości. Pochodziły one od spółki, która już nie 
istnieje, bo zbankrutowała. Nie ma spraw związanych z gwarancją i serwisem. Trwałość 
projektu to 5 lat. Gdyby teraz rozwiązać Spółkę, to oprócz tego, że wisiałby kredyt, który jest 
zawieszony na nieruchomości, to również należałoby zwrócić dotację w kwocie 2.311.000 zł. 
Finał tego będzie najprawdopodobniej niekorzystny, tym bardziej, że powołano Zarząd i 
członków Rady Nadzorczej – są to typowi „Misiewicze” z tamtego okresu – gdzie razi brak 
kompetencji. Dochód z tego typu działalności to zyski ze sprzedaży energii, ale również tzw. 
„białe certyfikaty”, gdzie składa się wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i 
dostaje się dotacje, które dofinansowują inwestycję. Nawet nie potrafiono złożyć właściwego 
wniosku, nie zostały one przyjęte i tych certyfikatów, które się sprzedaje na giełdzie, nie 
uzyskaliśmy. Z informacji Pana Prezesa wynika, że będzie próbował zamknąć ten rok z 
bilansem zerowym. Nie ma mowy o żadnym zysku, żeby spłacić tę inwestycję. Zdaniem Pana 
Piwcewicza należy podjąć jakieś działania i tu zwraca się do Zarządu Powiatu. Na następną 
sesję Pan radny przygotuje interpelację, ale musi jeszcze zdobyć parę informacji. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że nie jest rzecznikiem poprzedników – szkoda, że 
nie ma na dzisiejszej sesji Pana Janusza Dembińskiego, który był również członkiem 
poprzedniego Zarządu Powiatu – ale musi zabrać głos. Stawiając na fotowoltaikę było to w 
kierunku rozwoju energii odnawialnej. W tamtym czasie wyliczenia, jakie zrobiła 
Politechnika Wrocławska, gwarantowały dochody na spłacanie zaciągniętych pożyczek i 
kredytów, ale również na dalszy rozwój i funkcjonowanie, to jest po pierwsze. Po drugie nikt 
nie mógł przewidzieć, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. „dobra zmiana”, odwróci się 
od odnawialnych źródeł energii i postawi na węgiel. W tej chwili te baterie słoneczne 
produkują więcej prądu niż było to zakładane w poprzednich rozwiązaniach, czyli 
teoretycznie powinny zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, ale poprzez to, że nie można uzyskać 
pieniędzy z tego tytułu, bo prąd z odnawialnych źródeł energii stał się tani (ponieważ Rząd 
stawia na węgiel), to stajemy w takiej sytuacji, że balansujemy gdzieś koło zera. Czy to jest 
niebezpieczne dla Powiatu? Nie, bo Powiat nie zaciągał żadnych kredytów, ani zobowiązań 
odnośnie tego terenu. Ten teren stał pusty, był to pas zieleni niezagospodarowany. Starosta 
odbierał nagrody za jedno z bardziej innowacyjnych rozwiązań, w jakie „uderzył” samorząd. 
Musimy patrzeć na to, by nie przynosiło to strat, żeby nie zaprzepaścić tej inwestycji i 
stwarzać tej spółce warunki do tego, aby mogła zarabiać pieniądze. Z tego co mówił Pan 
Nowosielski na ostatniej sesji, wynika, że to zaczyna się bilansować. Być może po dużych 
oszczędnościach, ale jeżeli kraj nie będzie stawiał na odnawialne źródła energii, to będą one 
upadać. Pan radny skierował apel do tych, którzy w tej chwili rządzą, aby wystąpili do Rządu, 
aby wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (słoneczna, wiatrowa i wodna) było 
opłacalne. Pozostałe Państwa Unii Europejskiej stawiają na odnawialne źródła energii. Jeżeli 
nie zmieni się polityka rządzących w tym zakresie, to zaraz okaże się, że ta zła Komisja 
Europejska będzie się znowu czepiała Polski i nałoży karę za zbyt mały udział energii ze 
źródeł odnawialnych. Państwo nie stwarza warunków do pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych. 

Pan Marian Piwcewicz powiedział do radnego Abako, że wykazał się brakiem 
kompetencji. W wypowiedzi radnego było więcej polityki niż wiedzy na temat 
obowiązującego prawa. Prace nad ustawą w sprawie OZE trwały ok. 6-7 lat. Były chyba 23 
projekty tej ustawy. Ustawa w tej sprawie została uchwalona styczniu tego roku, praktycznie 
bazując na propozycjach, które były przygotowane przez poprzednią ekipę. W związku z tym 
nie jest tak, że nie preferuje się odnawialnych źródeł energii. W tej ustawie jest wszystko 
jasno napisane. Pan radny powołuje się na opinię Politechniki Wrocławskiej. Tak, ale 
składając wniosek o dofinansowanie trzeba było wykazać, że ta inwestycja jest świetna, że 
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będą dochody i tak dalej. Pan Piwcewicz rozmawiał prywatnie z Panem Nowosielskim, który 
powiedział, że te wszystkie dane, które zostały przyjęte, były wzięte z sufitu. Jeżeli składa się 
wniosek i jest opinia jednostki naukowej, to ma się większe szanse na dofinansowanie. Ta 
opłacalność w samym założeniu, w realiach wtedy obowiązującego prawa, ona już nie miała 
być dochodową działalnością. 

Pani Alicja Wąsik powiedziała, że jesteśmy tu i teraz. Mleko się już wylało. Mamy 
taką inwestycję, musimy dbać o nią wszyscy i starać się, żeby była jak najbardziej 
dochodowa. Pan Nowosielski jest świeżo upieczonym prezesem Spółki. Na pewno chce 
wypaść bardzo dobrze. Pani Przewodnicząca powiedziała, że nie podejmuje się oceny, że 
wszystko było złe. Być może były jakieś niedopatrzenia. Pan Nowosielski wdraża proces 
naprawczy. Wykazuje, że zbilansuje się to na koniec roku. Należy dać Spółce szansę, ale my 
wszyscy musimy zadbać za dobro, które już powstało i nasze jest. 

Pani Krystyna Szter powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki 
gościliśmy Pana Nowosielskiego. Jest to młody, energiczny człowiek. Ma dużo pomysłów, 
dużo rozwiązań. Trzymajmy kciuki, żeby jemu się udało. Jeżeli mu się uda to i nam się uda.  

Pan Jerzy Laskowski powiedział, że chciałby zwrócić uwagę radnemu 
Piwcewiczowi, żeby zastanowił się zanim oskarży kogoś, bo w tej chwili rzucił oskarżenia i 
to dosyć poważne. Bo użył określenia, że ktoś świadomie działał na szkodę Powiatu. Pan 
Laskowski gdyby miał taką wiedzę, to by nie „paplał jęzorem”, tylko poszedł do prokuratury. 
Jeżeli ktoś tak nie robi to znaczy, że „paple jęzorem” i tyle.  

Pani Grażyna Gałęziewska powiedziała, dla uspokojenia atmosfery, że w tym 
tygodniu oglądała program w TVP 3 Olsztyn. Pani radna z programu dowiedziała się, że w 
skali kraju 7% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Polityka naszego 
Państwa idzie w tym kierunku, aby tych źródeł było jak najwięcej. Miejmy nadzieję, że 
energia będzie kosztowała wtedy tyle ile trzeba i że Fotowoltaika Gryźliny się utrzyma i 
wyjdziemy na prostą.  

Pan Marian Piwcewicz odnosząc się do wypowiedzi radnego Laskowskiego 
powiedział, że to co zaproponował Pan Nowosielski, to tylko zbilansowanie bieżącej 
działalności. Nie ma żadnych szans na zyskowną działalność, która powodowałaby spłatę 
pożyczki i kredytu. To może się skończyć tak, że w pewnym momencie bank zajmie nam ten 
majątek.  

Pan Andrzej Abako zapytał Panią Starostę, czy do tej pory ten kredyt i pożyczka nie 
były spłacane? 

Pan Marian Piwcewicz powiedział, że może odpowiedzieć na to pytanie, bo 
rozmawiał z Panią Skarbnik. Te wszystkie koszty, które wynikały z tej inwestycji za ubiegły 
rok zostały zaliczone na poczet przyszłych zysków. 

Pan Andrzej Abako powiedział, że chodziło mu o to, czy Spółka spłaca kredyty 
bankowe. 

Pani Lucyna Kozikowska powiedziała, że chciałaby udzielić informacji, jakiej 
udzieliła Panu Piwcewiczowi. Jeżeli chodzi o Fotowoltaikę Gryźliny, to Powiat Olsztyński 
nie zaciągał żadnych kredytów. Powiat nie udzielał również żadnego poręczenia finansowego. 
Kredyt został zaciągnięty przez Spółkę. Pani Skarbnik nie dysponuje informacją jak ten 
kredyt był zabezpieczony. Natomiast kredyt musi być spłacany z przychodów, jaki 
wygeneruje spółka. Tak informacja została udzielona radnemu.  

Pani Alicja Wąsik podziękowała Pani Skarbnik, za zabranie głosu. Powiedziała, że 
należy patrzeć na sprawę optymistycznie, nowy Prezes jest pełne energii i zapału. 

 
Pkt 9. Zamknięcie obrad Sesji.  
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Pani Alicja Wąsik zamknęła obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 30 
września 2016 r.  
 

Protokołowali:  
Witold Dauksza 
Piotr Ulatowski 
 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych.  
2. Lista obecności gości. 
3. Lista pracowników Starostwa. 
4. Porządek obrad sesji.  
5. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-407/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wydania opinii o 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olsztynie sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego za pierwsze półrocze rok 2016. 

6. Uchwała Nr XVIII/167/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 
Olsztyńskiego na 2016 rok. 

7. Uchwała Nr XVIII/168/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2017 
za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie. 

8. Uchwała Nr XVIII/169/2016 w sprawie powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadania 
polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę traktów pieszo - 
rowerowych zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych. 

9. Uchwała Nr XVIII/170/2016 w sprawie powierzenia Gminie Dywity realizacji zadania 
polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu 
pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku 4,1 km 
w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na 
terenie Gminy Dywity” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna. 

10. Uchwała Nr XVIII/171/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 
Olsztyńskiego i podległych mu służb. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


