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PROTOKÓŁ  Nr XI/2019 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 10 grudnia 2019 r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1420. 
Podjęto uchwały od Nr XI/105/2019 do Nr XI/116/2019. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła XI sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie VI kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 

 
Następnie Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO) oraz Ustawy o Samorządzie 
Powiatowym, obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń 
rejestrujących i nagrywających obraz i dźwięk i są transmitowane w Internecie. 
A szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ze względu  
na uczestnictwo w nagrywanych i transmitowanych posiedzeniach Rady Powiatu, 
zawarte zostały w klauzuli informacyjnej, umieszczonej na drzwiach wejściowych  
do sali posiedzeń. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radną Agnieszkę Michalak. 
 
Uwag do porządku nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 

ulicy i chodnika, a także utrzymaniu zimowym chodnika na terenie miejscowości 

Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty  

w latach 2020-2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 

ulic  

i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta 

Miłakowo  

w ciągu ulic powiatowych w latach 2020 i 2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 

ulic  

i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta 

Miłomłyn  

w ciągu ulic powiatowych w latach 2020 i 2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin 

zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej 
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opieki  

i wychowania. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2019 roku 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania  

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu  

na odległość. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość 

stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych 

komisji Rady Powiatu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi na działanie 

Starosty Ostródzkiego. 

14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 

15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

16. Sprawy różne. 

 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z X sesji Rady 
Powiatu. 
 
Uwag do protokołu z X sesji Rady Powiatu z dnia 5.11.2019 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z X sesji Rady Powiatu. 
Protokół  głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego  
na lata 2019-2033. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/105/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 została podjęta  
17 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 3  
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2019 rok. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/106/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na  2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulicy i chodnika, a także 
utrzymaniu zimowym chodnika na terenie miejscowości Małdyty w ciągu drogi 
powiatowej 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty  
w latach 2020-2021. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/107/2019 w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 
ulicy i chodnika, a także utrzymaniu zimowym chodnika na terenie miejscowości 
Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity - Marzewo – Sambród - Małdyty  
w latach 2020-2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do 
protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic i chodników, a także 
utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągu ulic 
powiatowych w latach 2020 i 2021. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/108/2019 w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 
ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłakowo 
w ciągu ulic powiatowych w latach 2020 i 2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 9 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic i chodników, a także 
utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłomłyn w ciągu ulic 
powiatowych w latach 2020 i 2021. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/109/2019 w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 
ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłomłyn 
w ciągu ulic powiatowych w latach 2020 i 2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 11 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/110/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz 
prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej opieki i wychowania. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr  XI/111/2019 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych 
rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej 
opieki  
i wychowania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej  
na realizację których w 2019 roku przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/112/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2019 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 
zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/113/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość została 
podjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 19 
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw”. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Struk zabrał głos w sprawie dodatku motywacyjnego, którego wysokość  
w uchwalanym regulaminie wynosi 1% i zaproponował czy nie można byłoby 
zwiększyć go do 3%, gdyż kwota dodatku będzie absurdalna. Ponadto 
zaproponował, że jego propozycja może być wnioskiem formalnym, który można 
jeszcze przedyskutować. 
 
Starosta odpowiedział radnemu Strukowi, że jego wniosek nie może być wnioskiem 
formalnym, bo jeżeli zostałby poddany pod głosowanie, to nie będzie można uchwalić 
uchwały, gdyż musi być ona uzgodniona ze związkami zawodowymi, gdyż taka jest 
procedura. Ponadto dodał, że rzeczywiście związki zawodowe złożyły taki wniosek, 
aby minimalna wysokość tego dodatku wynosiła 3%, ale nie wyrażono zgody na taką 
podwyżkę, ponieważ suma środków ze wszystkich szkół dałaby dość sporą kwotę. 
Wyraził również zdanie, że to rolą dyrektora jest określenie dodatku, który jest dla 
osób, które wyróżniają się w pracy, jest to dodatek motywacyjny i dyrektor ma prawo 
sam to regulować. Ponadto dodał, że jego zdaniem taki dodatek powinien być od 0, 
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bo nie każdy nauczyciel na niego zasługuje - to rolą dyrektora jest znalezienie tych 
pracowników, którzy dobrze pracują i przyznanie im dodatku motywacyjnego. Wyraził 
również zadanie, że dobrym rozwiązaniem jest to, aby to dyrektorzy sami regulowali 
te kwestie. 
 
Radny Struk uznał, że jeśli ktoś nie zasługuje na dodatek motywacyjny albo jeśli on 
miałby wynosić 0, to znaczy, że nie nadaje się do zawodu. Dodał także, że chodziło  
o to aby to młodym nauczycielom szczególnie dać szansę na to, aby mogli się 
wykazać. 
 
Starosta poinformował, że fundusze na ten cel nie są zabierane szkole i są one 
przydzielone w określonej wysokości oraz dodał, że to dyrektor reguluje wysokość 
dodatku, a w regulaminie określana jest tylko minimalna kwota dodatku. Wyraził 
również zdanie, że regulowanie tego jaki jest dodatek motywacyjny jest nie 
potrzebne, gdyż poniekąd zabiera się tym kompetencje dyrektorowi. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tej sprawie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/114/2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość 
stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” została podjęta 18 głosami „za”, 
przy 5 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja wstrzymała się od głosu w sprawie projektu uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radna Dakowska poinformowała, że punkt ten był omawiany na Komisji Oświaty i nie 
było zgody między członkami na taką propozycję projektu uchwały, ponieważ uznała, 
że nie można w jednym głosowaniu być za przyjęciem uchwały, która uwzględnia 
zarówno przystąpienie radnego do komisji, jak i wystąpienie radnego z prac w 
komisji. Ponadto dodała, że będąc radnym należy dołożyć wszelkiej staranności, aby 
brać udział nie tylko w sesji, ale także w pracach komisji. Zaznaczyła także, że opinia 
komisji w tej sprawie nie była jednogłośna. 
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Radny Orzechowski odniósł się do wystąpienia radnej Dakowskiej, ponieważ poczuł 
się dotknięty jej słowami, gdyż był radnym, który zrezygnował  z prac w komisji. 
Zwrócił uwagę, że praca w komisjach nie jest wymagana zgodnie ze statutem 
powiatu ostródzkiego. Ponadto dodał, że ze względów organizacyjnych dotyczących 
późnego informowania o posiedzeniu komisji, jak i charakter pracy podjął decyzję o 
rezygnacji z prac w komisji. Poinformował również, że dostrzegł w statucie powiatu 
nieprawidłowość, polegającą na tym, że statut nie daje możliwości radnemu 
wypowiedzenia się w danej sprawie na posiedzeniu innej komisji, w przypadku, gdy  
z przyczyn losowych nie będzie mógł on uczestniczyć w komisji, której jest 
członkiem, ponadto zarzucił, że statut nie przewiduje sytuacji, w których przebywanie  
na zwolnieniu lekarskim byłoby traktowane jako zwolnienie z pracy w komisji. 
 
Radna Dakowska odpowiedziała radnemu Orzechowskiemu, że nie powinien jej 
przywoływać, gdyż nie mówiła personalnie o nim, tylko chodziło jej o zasadę 
funkcjonowania rady i komisji. Ponadto dodała, że uchwała jest tak przygotowana, że 
nie daje radnemu wyboru głosowania, ponieważ jest za składem nowych komisji i nie 
daje możliwości wypowiedzenia się głosowaniem za przyjęciem i za faktem odejścia  
z prac w komisji i wypowiedziała się w sposób ogólny. 
 
Radny Orzechowski stwierdził, że z treści wypowiedzi radnej Dakowskiej, można było 
wywnioskować, że chodzi o jego osobę, dlatego ustosunkował się do tej wypowiedzi. 
 
Radny Szeluga zabrał głos i sprostował informację o późnym zawiadamianiu  
o posiedzeniu komisji i poinformował, że nie było takiej sytuacji, w której 
zawiadomienie to wysyłane było dzień wcześniej. Dodał także, że termin komisji jest 
uzgadniany zawsze wcześniej i zawiadomienia o posiedzeniach komisji są wysyłane 
zgodnie ze statutem.  
 
Starosta zwrócił się do radnego Orzechowskiego i powiedział, że nie potrzebne są 
jego tłumaczenia, ponieważ to jest jego decyzja. Zaznaczył także, że każdy radny 
otrzymuje dietę, której zamysł jest taki, że stanowi ona rekompensatę za utracone 
wynagrodzenie, więc jeśli  nie będzie sesji w danym miesiącu to radny nie będzie 
miał utraconych kosztów w pracy. Dodał także, że rezygnacja radnego 
Orzechowskiego  
z pracy w komisjach jest jego decyzją i nie musi się tłumaczyć, ale zwrócił uwagę,  
że trzeba podjąć prace na temat diet radnych. 
 
Radny Zabłocki poinformował, że też był jednym z radnych, który zrezygnował z prac 
w komisji, ponieważ jego propozycje do planu pracy komisji były odrzucane, bo 
należał do mniejszości. Wyraził zdanie, że chciałby pracować w komisjach, ale uznał,  
że w niektórych komisjach przewodniczący sprzedali się za 200 zł. 
 
Radny Winnicki wyraził zdanie, że statut powiatu jasno wskazuje czy radny musi czy 
też nie musi uczestniczyć w komisjach i stwierdził, że nie powinno się oceniać w ten 
sposób radnych, bo ich praca to nie tylko udział w posiedzeniach komisji, ale także 
praca w terenie. Zaapelował również o zmianę statutu w zakresie funkcjonowania 
radnego w komisjach. 
 
Radna Dakowska wyraziła zdanie, że radny Zabłocki wyrządził moralną krzywdę 
mówiąc, że ktoś się sprzedał, bo nie czuje się ani kupiona, ani sprzedana, ale czuje 
się tą wypowiedzią urażona. Ponadto dodała, że uczestniczyła w Komisji, w której 
radny Zabłocki wnosił do planu pracy Dobrocin. Stwierdziła, że szkoła w Dobrocinie 
nie jest placówką, która podlega powiatowi, dlatego uznała, że wprowadzenie 
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propozycji Dobrocina do planu pracy komisji byłoby narażeniem powiatu na koszty  
i nie było to konieczne. Dodała także, że jeśli to wtedy radny Zabłocki znalazł powód 
by wystąpić z komisji, to nie był on merytoryczny. 
 
Radny Marchlewicz przypomniał radnemu Zabłockiemu, że w poprzedniej kadencji 
też był przewodniczącym komisji i wyraził zdanie, że być może to sam został kupiony  
za te 200 zł. 
 
Radny Zabłocki stwierdził, że radny ma obowiązek pracować dla swoich wyborców  
i dla całego powiatu. Ponadto wyraził zdanie, że niektórym dało się stołek członka 
zarządu za pieniądze, który nic nie robi. 
 
Starosta zaapelował o rozwagę i myślenie o tym co się mówi. Ponadto zapytał co by 
zrobił radny Zabłocki, gdyby znalazł się w sytuacji propozycji bycia członkiem 
zarządu. Dodał także by nie oceniać się wzajemnie, bo ocenę tą wystawią wyborcy. 
Zaapelował także, żeby się nie obrażać nawzajem, bo czas weryfikacji pełnionej 
funkcji jest ściśle określony i wynosi 5 lat. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tej sprawie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Radny Orzechowski obecny na sali nie wziął 
udziału w głosowaniu nad projektem uchwały. 
Uchwała  Nr XI/115/2019 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych 
komisji Rady Powiatu została podjęta przy 17 głosach „za”, przy 5 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania według właściwości skargi na działanie Starosty Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/116/2019 w sprawie przekazania według właściwości skargi  
na działanie Starosty Ostródzkiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
Nr 25 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
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Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 
Rady stanowi załącznik Nr 27 do protokołu. 
 
Radny Zabłocki odniósł się do sprawozdania, wskazując, że w planie budżetu na 
2020 rok, nie zostały ujęte inwestycje na terenie gminy Miłakowo – chodzi o drogę  
w kierunku powiatu Elbląskiego oraz inwestycję dot. Boguchwał. Zapytał czy 
inwestycje te będą realizowane. 
 
Starosta poinformował, ze jeśli chodzi o tą pierwszą drogę to nie była ona złożona  
do Funduszu Samorządowego, ale dokumentacja jest zrobiona i inwestycja czeka  
na realizację w swojej kolejce. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą drogę Starosta 
dodał, że w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę i inwestycja ta 
będzie realizowana. 
 
Radna Dziubińska zapytała czy 200 m odcinek ul. Przemysłowej, który jest 
własnością Skarbu Państwa będzie zrobiony, bo jest w strasznym stanie i 
uniemożliwia jazdę tą drogą. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska wyjaśniła, że 
wspomniany odcinek drogi nie ma kategorii drogi powiatowej i jest to droga Skarbu 
Państwa i nie może zostać uwzględniony, bo nie można na niego złożyć wniosku. 
 
Starosta poinformował, że jedynym sposobem jest skierowanie prośby do Pana 
Wojewody o środki na remont tej drogi. Dodał, że jeśli faktycznie jest taka 
konieczność to wystąpi do Wojewody o te środki przy okazji tej inwestycji. 
 
Radna Dziubińska zapytała czy byłaby możliwość sfinansowania lub ewentualnie 
dofinansowania zakupu aparatu znieczulającego do szpitala w Morągu w 2020 roku. 
 
Starosta zaznaczył, że sytuacja szpitali jest trudna i przypomniał, że w ubiegłej 
kadencji z budżetu powiatu były przeznaczone środki na zakup USG do szpitala  
w Morągu i sytuacja ta wzbudziła  emocje na sesji. Ponadto dodał, że jest to dobra 
tradycja i trzeba znaleźć możliwości pomocy szpitalowi w Morągu, bo tam również 
leczą się mieszkańcy naszego powiatu. Wyraził nadzieję, że w trakcie roku 
budżetowego uda znaleźć się środki, aby dopomóc szpitalowi w Morągu. 
 
Radny Winnicki nawiązał do sprawy ul. Przemysłowej w Morągu, że co roku 
występowano do Wojewody o środki, które zawsze się znajdowały i były 
przeznaczone na remonty, ale nie było tam gruntownej przebudowy i stwierdził, że 
przy okazji tej inwestycji warto zrobić ten odcinek drogi. Odniósł się także do 
wypowiedzi radnego Zabłockiego w sprawie dróg powiatowych na terenie Gminy 
Miłakowo i wyraził zdanie, że wywarły one na nim złe wrażenie, gdyż są w fatalnym 
stanie. Ponadto zaznaczył, ze drogi w gminie Miłakowo są naszą wizytówką. 
 
Przewodnicząca dodała, że w ten sposób można by było odnieść się do wszystkich 
dróg, ale to nie jest czas i pora na takie dyskusje. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie. 
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Przedostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Radny Zabłocki odczytał i złożył na ręce Przewodniczącej interpelację dotyczącą 
zakupu aparatu znieczulającego do szpitala w Morągu. Ponadto dodał, że pismo w 
tej sprawie było również wysłane do Przewodniczącej Rady i do wiadomości radnych  
i zapytał czemu radni nie otrzymali takiej wiadomości.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że pismo w tej sprawie było błędnie skierowane. 
 
Starosta przypomniał, że cztery lata temu część tych samych osób, które podpisały 
się pod interpelacją walczyły o to, żeby nie dać pieniędzy na ten aparat do Morąga. 
Dodał także, że to dobrze, że część radnych zmieniła zdanie. Starosta poinformował, 
że Rada Nadzorcza wybrała bez konkursu Prezesa Szpitala i został nim Pan Jacek 
Dudzin. Dodał także, że wpłynęła również chęć uczestnictwa w konkursie jednego 
Pana, który wielokrotnie zwracał się z chęcią bycia Prezesem. Ponadto wyjaśnił, że 
Rada Nadzorcza podjęła taką uchwałę, że powierzyła funkcję Prezesa Panu Jackowi 
Dudzinowi. Starosta wyraził zdanie, że to dobry wybór, gdyż z decyzji, które 
podejmuje w tak krótkim czasie, wydaje się, że będzie to bardzo dobry Prezes. 
 
Radny Struk zabrał głos w sprawie pisma, które wpłynęło do Przewodniczącej  
i do wiadomości do radnych, dotyczące wyrażenia chęci bycia Prezesem Szpitala  
w Ostródzie. Poprosił, aby pisma kierowane do radnych były wysyłane na bieżąco. 
Przewodnicząca poinformowała, że treść tego pisma miała zostać przedstawiona 
radnym na sesji w sprawach różnych. 
 
Radny Struk wyraził swoje zaniepokojenie, w związku z informacją, jaka pojawiła się 
w gazecie dotyczącą sprzedaży działki przy szpitalu. Przypomniał, że Klub PIS 
zabiegał o to, żeby nie sprzedawać tych gruntów, gdyż w przyszłości mogą one 
służyć pod budowę hospicjum czy domów opieki. Dodał, że nowy Prezes Szpitala 
informuje o sprzedaży gruntu, który miał być pod budowę lądowiska.  Poinformował 
również,  
że uzyskał informację, że przekształcenie tych gruntów na budowlane ma być 
zabezpieczeniem dla szpitala. Wyraził zdanie, że jest to zrozumiałe, bo ziemia ta 
może stanowić zastaw pod kredyty jakie bierze szpital. Ponadto radny wyraził swoje 
zaniepokojenie w związku z tą sytuacją, gdyż nie jest ona dobra, jeśli trzeba 
sprzedać cenną ziemię wokół szpitala. 
 
Starosta wyjaśnił, że pierwsze przeznaczenie tego gruntu było na usługi i podjęto 
wtedy działania mające na celu zmianę tego przeznaczenia. Przypomniał, że jeśli 
chodzi o lądowisko, to specjalna komisja z Warszawy uznała, że działka przy szpitalu 
nie nadaje się do budowy lądowiska, a jeśli ta inwestycja miałby dojść do skutku  
to lądowisko miało być umieszczone na dachu, co było bardzo kosztowne  
i doprowadziłoby do tego, że szpital tonąłby w długach za utrzymanie lądowiska  
i SOR-u. Starosta wspomniał, że od początku oficjalnie mówił, że po zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego, którego dokonała Rada Miejska ziemia zostanie 
sprzedana, a środki ze sprzedaży będą przeznaczone na doposażenie i remont 
szpitala. Dodał, że ziemia ta nie jest potrzebna dla rozwoju szpitala, a gdyby 
zaistniała potrzeba rozbudowy szpitala, to istnieje możliwość dobudowania 2 pięter, 
więc  
to będzie ogromną możliwością rozwoju szpitala, która zabezpieczy szpital na wiele 
lat. Wyraził również zadanie, że szpital bez środków finansowych nie będzie się 
rozwijał oraz że ziemia nie będzie zabezpieczeniem do brania kredytów przez szpital, 
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bo on takich kredytów nie bierze. Wyjaśnił również, że przez okres bycia starostą 
szpital nie wziął żadnego kredytu, bo go na to nie stać i nikt mu takiego kredytu nie 
udzieli, bo zabezpieczeniem kredytu wziętego przez spółkę jest budżet powiatu. 
Ponadto dodał, że ziemia przygotowywana jest do scalenia, a po jej scaleniu i 
wycenie zostanie sprzedana, a pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój szpitala. 
 
Radny Struk przedstawił, a następnie złożył na ręce Przewodniczącej interpelację 
Klubu Radnych PIS w sprawie znalezienia gruntów pod budowę Komendy 
Powiatowej Policji w Ostródzie oraz Komisariatu w Miłakowie. Zaproponował, że 
grunt przy szpitalu może posłużyć pod budowę Komendy Powiatowej Policji i 
zaznaczył, że powiat jest właścicielem gruntu, zatem może wskazać ten teren. Dodał 
także, że radni Klubu PIS zobowiązują się wspomóc realizację tego zadania, jak 
miało to miejsce w Małdytach czy Łukcie. 
 
Starosta odnosząc się do wypowiedzi radnego Struka wyjaśnił, że powiat nie jest 
właścicielem gruntu przy szpitalu, tylko spółka. Dodał, że jeśli chodzi o budowę 
Komendy, to uchwalony plan nie pozwala na takie inwestycje na tym terenie. 
 
Radny Zabłocki zabrał głos i wyjaśnił, że nie przypomina sobie, aby on i jego koledzy 
z Klubu PIS nie byli za pomocą dla szpitala w Morągu. 
 
Starosta odpowiedział, że to nie dotyczyło radnego Zabłockiego, tylko niektórych jego 
kolegów, którzy rzeczywiście byli przeciwko. 
 
Radny Struk zadał pytanie czy jako powiat nie jesteśmy właścicielem szpitala i wraził 
zdanie, że starosta pełni jednoosobowo funkcje nadzoru właścicielskiego, a szpital 
jest spółka komunalną. 
 
Starosta odpowiedział, że szpital nie jest spółką komunalną, a Starosta 
jednoosobowo nie jest niczego właścicielem, bo reprezentantem właściciela jest cały 
Zarząd. 
 
Radny Struk stwierdził, że właścicielem szpitala, jak i terenu jest powiat ostródzki, 
który daje w użyczenie szpitalowi grunt i tak naprawdę to Zarząd zdecyduje czy ta 
ziemia zostanie sprzedana czy też nie. 
 
Radny Zabłocki zwrócił się do Starosty i Zarządu o pomoc przy budowie Komisariatu 
poprzez znalezienie gruntów na terenie Miłakowa pod budowę posterunku. 
 
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Radny Błaszkiewicz przedstawił pismo w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
na organizację Wigilii dla Kombatantów mieszkających na terenie powiatu 
ostródzkiego, a następnie złożył je na ręce Przewodniczącej. Poprosił także, aby 
Starosta ustosunkował się do tej prośby. 
 
Starosta poinformował, że pismo w tej sprawie stanie na Zarządzie i jeśli będzie  
to możliwe od strony merytorycznej to na pewno taka pomoc zostanie udzielona. 
Dodał także, że jeśli wśród tych osób są osoby niepełnosprawne to takie zadania 
można też realizować przy pomocy środków z PCPR. 
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Radny Purzycki zwrócił się z pytaniem do Starosty czy był formalnie ogłoszony 
konkurs na stanowisko Prezesa Szpitala oraz poinformował, że zaskoczony jest tym, 
że radni nie otrzymują pism, które są kierowane do radnych. 
 
Starosta wyjaśnił, że Rada Nadzorcza wybrała Prezesa bez konkursu i miała do tego 
prawo. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że pismo w sprawie szpitala w Morągu zostało 
skierowane do rozpatrzenia przy konstruowaniu budżetu i jak tylko znajdą się środki 
decyzja będzie pozytywna. Ponadto dodała, że pisma, które będą wpływały do 
radnych będą rozsyłane na bieżąco. 
 
Radny Struk zapytał czy został uzupełniony skład Rady Nadzorczej, po tym jak Pan 
Jacek Dudzin został Prezesem Szpitala oraz dopytał o osoby, jakie wchodzą w ten 
skład. 
 
Starosta wyjaśnił, że żeby wybrać Prezesa Rada Nadzorcza musi być w pełnym 
składzie przed wyborem i dodał, że w skład ten wchodzą: Pan Józef Dziki, Pan 
Leszek Rochowicz i Pan Bogumił Osiński. 
 
Radny Struk złożył życzenia świąteczne mieszkańcom powiatu ostródzkiego. 
Na zakończenie obrad Starosta poinformował, że nie ma w tym roku spotkania 
wigilijnego samorządu powiatu, ale w styczniu będzie spotkanie noworoczne. 
Ponadto złożył życzenia świąteczne mieszkaniom powiatu ostródzkiego. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XI Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
 
Protokołowała: 
Karolina Świątek 


