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PROTOKÓŁ  Nr XII/2019 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 
 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1440. 
Podjęto uchwały od Nr XII/117/2019 do Nr XII/127/2019. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła XII 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 radnego Stanisława 
Orzechowskiego. 
 
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 ustalenia wykazu wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego 2019 i ustalenie planu finansowego tych 
wydatków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033. 

6. Uchwalenie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2020, w tym podjęcie 
uchwały. 

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej  
w powiecie ostródzkim na lata 2019-2023.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Ostródzkiego  
do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów  Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
na 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji na 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu  
na 2020 rok. 

13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady. 

14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
15. Sprawy różne. 

 
 
 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z XI sesji Rady 
Powiatu. 
 
Uwag do protokołu z XI sesji Rady Powiatu z dnia 10.12.2019 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XI sesji Rady Powiatu. 
Protokół  głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XI 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 poprosiła Panią Hannę Żyndę Skarbnik Powiatu o zabranie głosu. 
 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały, który radni otrzymali w 
dniu 23 grudnia br. zostały wprowadzone następujące zmiany:  
- przyznana dotacja na zakup węży strażackich dla KP PSP w kwocie 13 920 zł 
spowodowała zwiększenie dochodów, jak i wydatków o tę kwotę oraz wprowadziła 
zmianę w załączniku nr 1 do projektu uchwały. 
- w trakcie rozliczenia projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR  
im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby 
podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” zostały 
stwierdzone wydatki niekwalifikowalne na kwotę 1 200 zł, które spowodowały wzrost 
środków własnych w tym projekcie, a tym samym wzrost wartości zadania o te kwotę, 
która została przesunięta z zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie” - zmiany te zostały uwzględnione  
w załączniku nr 2 projektu uchwały. 
 
Następnie 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 XII/117/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033, została podjęta 19 
głosami „za”, przy 4 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 poprosiła Panią Hannę Żyndę Skarbnik Powiatu o zabranie głosu. 
 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiany, o których wcześniej wspomniała 
dokonują się również w budżecie i dotyczą: 
-  dochodów bieżących i wydatków bieżących, gdzie następuje wzrost o kwotę  
13 920 zł,  
- przesunięcia w wydatkach majątkowych w kwocie 1 200 zł, które nie powoduje 
wzrostu ani zmniejszenia ogólnej wartości tych wydatków, 
- przesunięcia w SOSW w Szymanowie na kwotę 7 364 zł w ramach wydatków 
bieżących nie powodujących wzrostu ani zmniejszenia tych wydatków.  
 
Następnie wyjaśniła, że zmiany te spowodowały, że w projekcie uchwały w pozycji 
dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące nastąpił wzrost 
o kwotę 13 920 zł oraz że zmiana nastąpiła także w załączniku nr 3 do projektu 
uchwały dotyczącym inwestycji, w związku ze zmniejszeniem na zadaniu  
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2  
w Ostródzie” i zwiększeniem na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury 
ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia  
na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” o 
kwotę 1 200 zł. Dodała także, że zmianie uległ  również załącznik nr 4 do projektu 
uchwały dotyczący wydatków unijnych oraz załącznik nr 5 dotyczący wydatków na 
zadania zlecone, w związku z zwiększeniem o kwotę 13 920 zł. Następnie dodała, że 
pozostałe załączniki, jak i zapisy w uchwale pozostają bez zmian. 
 
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 XII/118/2019 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 ustalenia 
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019  
i ustalenie planu finansowego tych wydatków. 
 
Przewodnicząca poprosiła Panią Hannę Żyndę Skarbnik Powiatu o zabranie głosu. 
 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały dotyczącym wydatków 
niewygasających, który radni otrzymali 23 grudnia br. wprowadzono dodatkowo dwa 
zadania pn. „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji” i „ Frezowanie karp na potrzeby 
Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Część 1 Frezowanie karp na potrzeby 
Obwodu Drogowego nr 1 w Ostródzie”. Ponadto dodała, że łączna kwota środków 
przeznaczonych na wydatki niewygasające wynosi 10 347 647,98 zł. 
 
Następnie 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 XII/119/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2019 i ustalenia planu finansowego tych wydatków 
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 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-
2033. 
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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. 
 
Następnie Przewodnicząca odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie uchwały.  
Uchwała Nr RIO.IV-0120-312/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii  
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033 stanowi 
załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XII/120/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033 została podjęta 19 głosami „za”, przy 4 
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
                      
Szóstym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Powiatu 
Ostródzkiego na rok 2020, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że w tym punkcie przewidziane jest: 

1) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu, 
2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji, 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby obrachunkowej, 
4) dyskusja, 
5) głosowanie nad uchwałą. 

 
Następnie poprosiła Pana Andrzeja Wiczkowskiego Starostę Ostródzkiego o 
zabranie głosu. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Starosta poprosił radnych o przyjęcie budżetu, gdyż zostały w nim ujęte propozycje 
inwestycyjne i remontowe dróg, które znajdują się prawie we wszystkich gminach, 
dlatego też dodał, że nie wyobraża sobie, aby radni pochodzący z tych gmin nie 
głosowali za przyjęciem budżetu. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tym 
zakresie. 
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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. 
 
Następnie Przewodnicząca odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie uchwały.  
Uchwała Nr RIO.IV-0120-311/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii  
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały budżetowej  
na 2020 rok stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Radny Zabłocki odczytał i złożył na ręce Przewodniczącej wniosek w sprawie 
wprowadzenia zmian do budżetu powiatu ostródzkiego na 2020 rok umożliwiających 
zakup aparatu do znieczulania pacjentów. Ponadto dodał, że wniosek został 
podpisany przez radnych Klubu PIS i pozostałych radnych powiatu ostródzkiego. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Starosta poprosił o wyjaśnienie, którzy radni popisali się pod wnioskiem oraz  
o sprecyzowanie złożonego wniosku. 
 
Radny Zabłocki wyjaśnił, że pod wnioskiem podpisali się radni Klubu PIS: Zbigniew 
Zabłocki, Dariusz Struk, Stanisław Orzechowski i Waldemar Błaszkiewicz oraz 
pozostali radni powiatu ostródzkiego: Edmund Winnicki, Andrzej Waszczyszyn, 
Bogdan Purzycki i Agnieszka Michalak. 
 
Starosta ponowił prośbę o sprecyzowanie wniosku. 
 
Radny Orzechowski jako jeden z wnioskodawców zaproponował wprowadzenie 
nowego zadania inwestycyjnego i zdjęcie kwoty 120 tys. wymaganej na zakup 
aparatu do znieczulania pacjentów z działu 75075 rozdziału 4300W Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego – zakup usług pozostałych. Ponadto dodał, że 
liczy na to, że środki te z promocji na pewno się znajdą na tak ważny cel, jakim jest 
dofinasowanie opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. 
 
Starosta podziękował za sprecyzowanie wniosku i odniósł się do niego, informując,  
że w tej chwili tych wniosków jest już trzy. Dodał, że na etapie konstruowania 
budżetu nie można było uwzględnić tego zadania, bo nie było takiego wniosku. 
Ponadto zaproponował spotkanie z Panią Prezes Szpitala w Morągu celem ustalenia 
szczegółów w tej sprawie. Dlatego też poprosił radnych o cierpliwość, gdyż na tym 
etapie tworzenia budżetu bardzo trudno jest wygenerować pieniądze na ten cel. 
Stwierdził również, że jest to słuszny wniosek i trzeba wspomóc Szpital w Morągu,  
bo leczą się tam mieszkańcy powiatu oraz dodał, że jest przychylnie nastawiany  
do udzielenia tej pomocy, ale to nie jest ten moment. 
 
Radny Orzechowski poinformował, że jeśli chodzi o zakup aparatu do znieczulenia  
to potrzeba ta była sygnalizowana radnym przez Panią Prezes Szpitala w Morągu. 
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Ponadto dodał, że wniosek radnych w tej sprawie był wnioskiem formalnym i poprosił 
o przeprowadzenie głosowania. 
 
Radny Szeluga poinformował, że jako Przewodniczący Komisji Zdrowia oczywiście 
popiera wniosek radnych, ale powinien on być przygotowany i przejść odpowiednią 
procedurę. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby udzielona pomoc była skuteczna. Ponadto 
wyraził zdanie, że należy się spotkać z Panią Prezes Szpitala w Morągu i ustalić 
jakiej konkretnie pomocy oczekuje oraz ile środków potrzebnych jest na zakup tego 
aparatu, bo padają różne kwoty. 
 
Starosta poinformował, że nawet jeśli radni przegłosują wniosek to nie będzie można 
przekazać tych środków szpitalowi, bo nie jest to zadanie powiatu oraz powiat nie 
jest właścicielem szpitala. Wyjaśnił, że przekazanie środków mogłoby się odbyć jako 
pomoc drugiemu samorządowi, ale do tego potrzebne jest zawarcie porozumienia  
z samorządem miejskim w Morągu. Ponadto dodał, że istnieją pewne procedury 
przekazania środków instytucji, której powiat nie jest właścicielem. 
 
Radny Szeluga wyraził zdanie, że jest przeciwny uszczuplaniu budżetu związanego  
z promocją, gdyż to z kolei bije w przedsiębiorców. Uważa, że promocja powiatu 
przynosi efektywne skutki i przedsiębiorcy z tej promocji są bardzo zadowoleni, 
ponadto dodał, że turyści przyjeżdzający do powiatu zostawiają konkretne kwoty,  
z których również korzysta budżet powiatu. Wyraził nadzieję, że Zarząd znajdzie 
środki, aby wspomóc Szpital w Morągu bez uszczuplania budżetu, który został już 
przedstawiony. 
 
Radny Winnicki zaznaczył, że będąc na komisji przedsesyjnej Starosta zadeklarował, 
że pomoc dla szpitala zostanie udzielona w 2020 roku, a w odpowiedzi na 
interpelację radnego Zabłockiego nie było określone, czy ta pomoc faktycznie 
zostanie udzielona w 2020 roku, dlatego poprosił Starostę o sprecyzowanie tej 
informacji. 
 
Starosta poinformował, że nie zmienił zdania w tej kwestii i zadeklarował, że jeśli 
będą możliwości finansowe to pomoc Szpitalowi w Morągu zostanie udzielona w 
2020 roku, ale wskazanie konkretnego terminu w tej chwili jest niemożliwe.  
 
Radny Orzechowski zwrócił uwagę, że termin udzielenia pomocy Szpitalowi w 
Morągu jest kwestią drugorzędną i dodał, że najważniejsze jest to, żeby ta potrzeba 
zdrowotna została zaspokojona. Poinformował również, że intencją wnioskodawców 
było zabezpieczenie środków na zakup sprzętu do znieczulania pacjentów, dlatego 
też nie wyobraża sobie, aby część radnych, którzy powinni reprezentować interesy 
mieszkańców Morąga, byli przeciwko temu wnioskowi. 
 
Radny Zabłocki odniósł się do wypowiedzi radnego Szelugi w sprawie braku 
konkretnej kwoty potrzebnej na zakup aparatu do znieczulenia i wyjaśnił,  
że w interpelacji wyszczególnił tą kwotę i wynosi ona 140 tys. zł. Ponadto uważa,  
że wniosek należy przegłosować, bo sprawy zdrowia są najważniejsze. Dodał także, 
że powinniśmy być dumni, że mamy taki szpital, w którym wzorcowo funkcjonuje 
oddział neurologii i rehabilitacja. 
 
Radny Winnicki zaznaczył, że jeśli deklaracja Pana Starosty w sprawie pomocy 
Szpitalowi w Morągu jest inna niż ta wyrażona w odpowiedzi na interpelację radnego 
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Zabłockiego i że w miarę możliwości jak najszybciej zrealizujemy to zadanie to jest  
w pełni za przyjęciem budżetu. 
 
Radny Struk odniósł się do wypowiedzi radnego Szelugi w sprawie procedury, jakiej 
powinien przejść wniosek i wyraził zdanie, że w różny sposób, formalny i mniej 
formalny, różne wnioski przechodzą i radnemu Szeludze to nie przeszkadza, a tu jest 
tak poważna rzecz i nie rozumie w czym jest problem, dlatego stwierdził, że jest 
wniosek formalny i należy go przegłosować. Ponadto dodał, że Ostróda w tym 
budżecie nic nie dostała, przynajmniej z takich poważniejszych rzeczy, które później 
będą efektem złożonych przez niego interpelacji i wniosków, które są ważne  
dla funkcjonowania i życia mieszkańców. 
 
Radny Szeluga odniósł się do wypowiedzi radnego Struka i poinformował, że 
chciałby pomagać w sposób efektywny, a żeby to osiągnąć muszą być pewne dane  
i oświadczył, że jest za pomocą dla szpitala, bo są to środki, które zabezpieczą 
zdrowie mieszkańców powiatu. Ponadto dodał, że jest za projektem budżetu, jaki 
przedstawił Zarząd i wyraził zdanie, by nie dokonywać zmian i nie ograniczać nikomu 
budżetu oraz wspomniał, że pomoc dla szpitala na pewno będzie, bo jako 
Przewodniczący Komisji Zdrowia będzie o to zabiegał. 
 
Radny Struk powiedział, że chciałby, aby radny Szeluga tak żarliwie walczył o to, aby 
działka przy szpitalu nie została sprzedana i dała możliwości rozwoju. Ponadto dodał, 
że jest wniosek formalny i poprosił o głosowanie i zakończenie dyskusji. 
 
Starosta wyjaśnił, że przekazanie tych środków do Szpitala w Morągu nie jest prostą 
rzeczą, gdyż musi to być uzgodnione z Burmistrzem Morąga i przyjęte przez Radę 
oraz musi być sporządzona umowa i wtedy jest wszystko w porządku od strony 
formalnej. Dodał również, że jeśli ktoś zarzuca Staroście brak zainteresowania 
Szpitalem w Morągu to należy cofnąć się i zobaczyć kto jest stały w dążeniu do tego, 
aby poprawić funkcjonowanie Szpitala w Morągu. Następnie poprosił o głosowanie 
nad wnioskiem radnego. 
 
Radca prawny wyjaśnił, że jeżeli kwestia dotyczy natury merytorycznej to nie może  
to być wniosek formalny, bo wniosek ten powinien zostać wprowadzony do porządku 
obrad i na to zgodę powinna wyrazić Rada Powiatu. Natomiast jeżeli jest to wniosek 
merytoryczny to Rada głosuje nad uchwałą w formie zaproponowanej przez 
wnioskodawcę albo nad uchwałą z proponowaną zmianą. Ponadto dodał, że można  
to zrobić jednym głosowaniem albo wprowadzić ten wniosek do porządku obrad, 
tylko to jest wówczas w innym trybie. 
 
Przewodnicząca spytała, jaki jest to rodzaj wniosku. 
 
Radny Orzechowski wyjaśnił, że jest to wniosek o wprowadzenie zmian do budżetu 
powiatu na 2020 rok. 
 
Radca prawny wyjaśnił, że najpierw powinien być głosowany projekt uchwały bez 
zmiany, czyli ten w wersji pierwotnej. 
 
Starosta wyjaśnił, że głosujemy nad projektem budżetu, przygotowanym przez 
Zarząd. Dodał, że przedstawiony wniosek jest zmianą w budżecie powiatu na 2020 
rok, więc należy go najpierw uchwalić, a później będzie głosowany wniosek, bo nie 
można uchwalać poprawki do czegoś co nie jest uchwalone. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2020 
został przyjęty 18 glosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących 
się”. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Starosta poinformował, że będzie głosowany wniosek radnego Zabłockiego w 
sprawie zmian do budżetu powiatu na 2020 rok. 
 
Radny Waszczyszyn wyjaśnił, że jest to projekt budżetu i do niego na sesji można 
wprowadzać poprawki oraz wyraził zdanie, żeby nie wprowadzać radnych w błąd. 
Ponadto dodał, że była propozycja wprowadzenia zmian w budżecie tylko dlatego, 
żeby ten budżet można było później uchwalić lub nie. Następnie poinformował,  
że to wniosek powinien zostać pierwszy głosowany i jeśliby nie przeszedł to powinno 
się odbyć drugie głosowanie za lub odrzuceniem budżetu. Dodał także, że to jest 
poprawka do projektu budżetu. 
 
Radca prawny wyjaśnił, że głosuje się nad uchwałą w formie „a” i uchwałą w formie 
„b”, proponowaną przez wnioskodawców, więc jeżeli głosowanie, które jest w 
porządku obrad nad budżetem nie zostałoby przyjęte, to głosuje się nad uchwałą w 
formie „b”, dodał również, że radni mogą złożyć wniosek o rozszerzenie porządku 
obrad  
i głosować nad uchwałą w formie przez siebie proponowaną. 
 
Radny Waszczyszyn wyraził zdanie, że w każdym projekcie proponowanym przez 
Zarząd można wprowadzać poprawki. Dodał, że budżet nie był przegłosowany  
na początku tylko dlatego, że była propozycja zmiany w tym budżecie i to można było 
zrobić, wprowadzić tę poprawkę, przegłosować i wtedy głosować nad budżetem. 
 
Radny Winnicki wyraził przekonanie, że Rada została wprowadzona w błąd,  
bo na etapie projektu uchwały można dokonywać zmian, Zarząd wyraża zgodę, 
dokonujemy zmian i dopiero głosujemy budżet. Zaznaczył, że i tak będzie głosował  
za budżetem, ale niemniej jednak tak powinna wyglądać ta procedura. 
 
Starosta, dla jasności głosowania, poprosił o reasumpcję głosowania nad projektem 
uchwały oraz dodał, że najpierw zostanie poddany pod głosowanie wniosek radnego 
Zabłockiego, a później uchwała w sprawie budżetu. 
 
Radny Orzechowski złożył wniosek formalny o zarządzenie 15 min. przerwy, który 
następnie wycofał. 
 
Celem przeprowadzenia głosowania nad wnioskami, Przewodnicząca ogłosiła 5 min. 
przerwy na wprowadzenie wniosków do systemu głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady sesji i poddała pod głosowanie 
wniosek  
o przeprowadzenie reasumpcji głosowania w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Ostródzkiego na rok 2020. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
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Wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Ostródzkiego na rok 2020 został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek w sprawie 
wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2020 rok umożliwiających 
zakup aparatu do znieczulania pacjentów. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2020 
rok umożliwiających zakup aparatu do znieczulania pacjentów, został odrzucony  
14 głosami „przeciw”, przy 9 głosach „za”. 
Protokół głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
Kolejno Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XII/121/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na 
rok 2020 została podjęta 16 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
Po uchwaleniu budżetu Starosta podziękował Radzie za przyjęcie budżetu oraz 
podziękował Pani Skarbnik i pracownikom Wydziału Finansowego za dobrą 
współpracę przy konstruowaniu budżetu. 
 
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 XII/122/2019 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 20 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
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Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie ostródzkim na 
lata  
2019-2023.  
 
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, ale nie jednogłośnie (przy 2 głosach „za”  
i 2 głosach „przeciw”) zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radna Dakowska wyraziła zdanie, że program po przyjęciu wymaga uaktualnienia, 
jeśli chodzi o pracę zespołu, ponieważ w pkt. 6 Programu, gdzie jest mowa o pracach 
osób zespołu zarządzającego projektem, jest mowa o osobach, które będą ten 
program monitorowały, kontrolowały i będą odpowiedzialne za jego realizację, 
dlatego też wniosła do Starosty o podjęcie działań, mających na celu zaktualizowanie 
składu zespołu ds. ekonomii społecznej, żeby program, który zostanie przyjęty był 
właściwe nadzorowany. Dodała, że kilka osób wprowadzonych do zespołu przez 
samorządy już ich nie reprezentuje, dlatego poprosiła o dokonanie aktualizacji 
wykazu osób. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XII/123/2019 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej w powiecie ostródzkim na lata 2019 – 2023 została podjęta jednogłośnie i 
stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
delegata Powiatu Ostródzkiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów  
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. 
 
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 XII/124/2019 w sprawie wyboru delegata Powiatu Ostródzkiego  
do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu. 
 
Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 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 XII/125/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2020 rok stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 27 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 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. 
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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 XII/126/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji na 2020 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 
28 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2020 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 XII/127/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 
Powiatu na 2020 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 30 do 
protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu. 
 
Kolejnym 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 32 do protokołu. 
 
Starosta odniósł się do zapytania z poprzedniej sesji odnośnie przeznaczenia 
środków dla kombatantów z terenu powiatu ostródzkiego na zorganizowanie Wigilii i 
wyjaśnił, że w punkcie 13 sprawozdania jest informacja, że Zarząd w dniu 
13.12.2019 r. pozytywnie rozpatrzył wnioski Związku Kombatantów, przyznając 
kwotę 1 500 zł  
na organizację Wigilii oraz kwotę 2 000 zł na przeprowadzenie prelekcji w szkołach. 
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Radny Błaszkiewicz w imieniu Prezesa i członków Związku Kombatantów 
podziękował za udzieloną pomoc. 
 
Radna Dakowska spytała, jaki był powód negatywnego rozpatrzenia przez Zarząd  
w dniu 13.12.2019 r. wniosku Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego dotyczącego 
dofinasowania organizacji międzynarodowych regat o Puchar Europy Centralnej. 
 
Starosta wyjaśnił, że decyzja Zarządu była podyktowana tym, że w regatach nie brali 
udziału uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których powiat jest organem 
prowadzącym. 
 
Przedostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Radny Struk przedstawił treść wniosków i interpelacji, które następnie złożył na ręce 
Przewodniczącej. 
Wnioski dotyczyły zabezpieczenia w budżecie środków na wykonanie rond  
na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej z Drwęcką i Grunwaldzkiej z Drwęcką oraz 
doświetlenia przejść dla pieszych w mieście Ostróda. Natomiast interpelacja 
dotyczyła ograniczenia ruchu pojazdów wysokotonażowych przejeżdżających przez 
wiadukt. 
 
Wicestarosta odniósł się do wniosku radnego Struka w sprawie oświetlenia przejść  
dla pieszych i zaznaczył, że oświetlenie jest zadaniem miejskim. 
 
Starosta odniósł się do pism złożonych przez radnego Struka i wyjaśnił, że jeśli 
chodzi o wiadukt, to nie ma możliwości zamknięcia drogi dla tirów, bo to jest jedyna 
droga wyjazdowa dla zakładów z osiedla Plebiscytowego i dodał, że innej drogi nie 
ma i nie da się nic zrobić w tek kwestii, ponieważ drugi wyjazd przez Lubajny, też nie 
jest możliwy z uwagi na przejazd kolejowy, który jest za wąski i tiry się tam nie 
mieszczą. Ponadto dodał, że zarządzający liniami nie są zainteresowani 
poszerzeniem tego przejazdu kolejowego, które umożliwiłoby wprowadzenie takich 
rozwiązań, aby tiry nie wjeżdżały do miasta. 
Następnie Starosta wyjaśnił, że jeśli chodzi o oświetlenie przejść dla pieszych,  
to w myśl ustawy oświetlenie należy do zadań gminy. Stwierdził, że rzeczywiście jest 
to ważna rzecz, bo przejścia są niedoświetlone, ponadto dodał, że jest otwarty  
na rozmowy, ale na ten cel potrzebne są pieniądze. 
Kolejno Starosta odniósł się do wniosku w sprawie wykonania rond i przypomniał,  
że od momentu otwarcia wiaduktu, kiedy to zarządcą było miasto Ostróda, minął już 
prawie rok i nic się w tej kwestii nie działo. Dodał, że jeśli chodzi o składanie 
wniosków to rok 2019 jest już zamknięty i nie ma możliwości na złożenie wniosku w 
tym roku ani w następnym. Wyraził również zdanie, że wykonanie rond jest 
konieczne i naturalnym rozwiązaniem na styku ulicy Grunwaldzkiej i wiaduktu jest 
rondo, ale wiąże się  
to z przeniesieniem przystanków autobusowych, których zarządcą jest miasto i jeżeli 
dojdziemy do porozumienia i Miasto przeniesie przestanki to jest już prosta sprawa, 
bo praktycznie te rondo jest już tam zrobione, tylko należy je odpowiednio 
oznakować. Starosta zaznaczył także, że jest tam pewien problem, bo przepisy nie 
pozwalają wyjeżdżać ze swojej posesji na rondo, a taka sytuacja ma tam miejsce, 
dlatego będzie trzeba ten problem wyeliminować oraz dodał, że naturalnym 
sposobem poruszania się wokół tego miejsca jest rondo i to samo dotyczy sytuacji 
koło Netto. Wyjaśnił,  
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że z perspektywy czasu widać, że budowa ronda jest dość kosztowna, dlatego 
można pomyśleć tu o budowie ronda powierzchniowego, które również zdaje 
egzamin. Dodał, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo to najpoważniejszym problem jest 
skrzyżowanie ulicy Pieniężnego i Jagiełły i dlatego uznał, że wykonanie remontu 
drogi wraz z budową ronda w tamtym miejscu powinno mieć pierwszeństwo. 
 
Radny Zabłocki zwrócił się do Starosty z zapytaniem dlaczego młodzież ze Szkoły 
Specjalnej z Gminy Miłakowo nie otrzymała zaproszenia na tegoroczne obchody 
Powiatowego Dnia Wolontariatu i poprosił, aby nie zostali oni pominięci  
w przyszłych latach. 
 
Radny Gazda zapytał Starostę o kwestię zakupu biletów miesięcznych na liniach 
Pana Lipnickiego, dopytał czy sprzedaż faktycznie została uruchomiona w busach, 
czy jest inna możliwość zakupu tych biletów, żeby nie stać w kolejkach na dworcu.  
 
Starosta odpowiedział, że z ostatnich wyjaśnień uzyskanych od Naczelnika, który 
kontaktował się z Panem Lipnickim, mamy zapewnienia i na tym tylko możemy 
bazować, że od 1.01.2020 r. bilety będą sprzedawane w busach. 
 
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego  
i Pojezierza Iławskiego przesłał uchwałę w sprawie przekształcenia związku 
międzygminnego w związek powiatowo-gminny, zmiany nazwy Związku Gmin Kanału 
Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz zmiany statutu tego Związku.  
 
Następnie głos zabrał Starosta, który podziękował za pracę na rzecz samorządu 
terytorialnego i dodał, że powiat jest w dobrej kondycji finansowej jak i organizacyjnej 
i że na tle innych samorządów nie mamy tak wielkich problemów  
czy to z oświatą, czy służbą zdrowia i podkreślił że jest to rezultat pracy wszystkich  
i tego że jesteśmy tak dużym powiatem i dysponujemy dużym budżetem. Ponadto 
podziękował wszystkim pracownikom za kolejny rok współpracy oraz dodał,  
że przyszły rok i następny to będą trudne lata dla samorządu i trudne zadania   
do zrealizowania, jeśli chodzi o oświatę i służbę zdrowia. Dodał także, że przed nami 
jeszcze wiele zadań drogowych i zdeklarował, że jeśli będzie jakakolwiek możliwość 
sięgnięcia po środki zewnętrzne, to nawet przy zaciąganiu nowych kredytów 
inwestycje drogowe będą realizowane. Na zakończenie Starosta złożył wszystkim 
noworoczne życzenia. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XII Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 

 
Protokołowała: 

Karolina Świątek 


