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PROTOKÓŁ  Nr XIII/2020 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 27 lutego 2020 roku 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1400, zakończono o godz. 1420. 
Podjęto uchwały od Nr XIII/128/2020 do Nr XIII/131/2020. 
 
 W sesji uczestniczyło 19 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Waldemar Gazda otworzył XIII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji, zwołaną w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o 
samorządzie powiatowym, na wniosek Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik Nr 2 
do protokołu. 
Następnie powitał radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych i przybyłych gości 
oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, 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. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący poprosił Pana Starostę Andrzeja Wiczkowskiego  
o zabranie głosu i przybliżenie powodu, dla którego zwołano sesję. 
 
Starosta poinformował, że głównym powodem, dla którego zwołano sesję w trybie 
nadzwyczajnym jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez powiat ostródzki 
zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. Wyjaśnił, że jest to uchwała, 
która zostaje wprowadzona w tym roku po raz pierwszy i musi zostać podjęta do 
końca lutego, żeby móc podpisać porozumienie, na podstawie, którego Wojewoda 
będzie mógł przelać środki na komisję wojskową, która praktycznie kończy już swoją 
pracę. Dodał również, że wykorzystując sytuację, że sesja musi być zwołana Zarząd 
dołożył jeszcze trzy punkty do porządku obrad: 

• projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie obiektów pływających na rok 2020 – Starosta wyjaśnił, że 
jest to trochę martwa uchwała, bo nigdy nie została wykorzystana, ale musi 
być podjęta przez Radę, 

• projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi 
w Ostródzie – Starosta wyjaśnił, że od nowego roku szkolonego Ministerstwo 
Obrony Narodowej wprowadza nowy program, w ramach którego będzie 
można utworzyć, w zastępstwie dotychczasowych klas mundurowych 
(finansowanych ze środków MON) oddziały przygotowania wojskowego, które 
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będą finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Ponadto dodał, że aby takie odziały powstały niezbędne 
jest podjęcie uchwały w tej sprawie i przesłanie jej do MON. 

• projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok – Starosta 
wyjaśnił, że zmiany głownie dotyczą przesunięć środków, które zostaną 
wykorzystane na przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykonania podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa oraz zewnętrznego dźwigu 
osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie 
na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dodał, że po wykonaniu 
dokumentacji, zostaną złożone wnioski do PFRON na współrealizację tych 
zadań. 

 
 
Na sekretarza obrad Wiceprzewodniczący powołał radną Grażynę Ostas. 
 
Uwag do porządku nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
 
1.  Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania 

publicznego  

z zakresu administracji rządowej. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie obiektów pływających na rok 2020. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału 

przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi  

w Ostródzie.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 

6. Zamknięcie sesji. 

 
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
przez Powiat Ostródzki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 
Uchwała Nr XIII/128/2020 w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania 
publicznego z zakresu administracji rządowej, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 3 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na rok 
2020. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 
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W trakcie głosowania nad projektem uchwały radna Szczurowska z przyczyn 
technicznych nie mogła głosować za pomocą urządzenia do liczenia głosów,  
w związku z tym opowiedziała się za przyjęciem uchwały, poprzez podniesienie ręki. 
 
Uchwała Nr XIII/129/2020 w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania 
publicznego z zakresu administracji rządowej została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 5 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w 
Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 
Uchwała Nr XIII/130/2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi  
w Ostródzie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2020 rok. 
 
 
Wiceprzewodniczący poprosił Panią Skarbnik Hannę Żyndę o zabranie głosu. 
 
Pani Hanna Żynda wyjaśniła, że wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne: 
 

• w dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 605 kwota 6 150 zł – wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie – środki 
te przesuwane  
są z zadań remontowych z tego samego działu i rozdziału. 

• w dziale oświata rozdziale 80120 paragrafie 605 kwota 10 000 zł - wykonanie 
dokumentacji projektowej ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół 
Licealnych w Morągu – konieczność sporządzenia dokumentacji wynika  
z zaleceń straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej tego obiektu. 

• w dziale 854 rozdziale 85410 paragrafie 605 na kwotę 6 150 zł – wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego  
w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie na potrzeby 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Ponadto Skarbnik dodała, że na  dwa powyższe zadania środki przesuwane są z 
działu oświata z zadań remontowych oraz że łączna kwota zwiększenia wydatków 
majątkowych wynosi 22 300 zł i o taką kwotę zostaje zwiększona kwota wydatków 
inwestycyjnych, co zostało uwzględnione w załączniku nr 2 do projektu uchwały oraz 
o tę kwotę następuje zmniejszenie wydatków bieżących. Dodała również, że w 
związku z prowadzoną kwalifikacją wojskową i zakończeniem tego zadania 
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niezbędne jest przesuniecie w ramach wydatków bieżących na odpowiednich 
podziałkach klasyfikacji budżetowej. 
 
Radny Waszczyszyn przypomniał o kwestii dróg w Gminie Dąbrówno, głównie  
w miejscowości Wierzbice i Okrągłe, gdzie sytuacja stanu dróg jest fatalna i dodał,  
że mieszkańcy czekają na reakcje powiatu w tej sprawie. 
 
Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego i poinformował, że jak tylko aura pozwoli 
droga w Wierzbicy zostanie naprawiona i środki na pewno na ten cel się znajdą. 
 
Radny Waszczyszyn podziękował w imieniu mieszkańców i dodał, że droga  
do miejscowości Okrągłe jest w podobnej sytuacji. 
 
Radna Dakowska podziękowała Panu Staroście za dodatkowe informacje dotyczące 
oddziałów przygotowania wojskowego, które radni otrzymali przed sesją. 
 
Radny Zabłocki zwrócił się z prośbą o wykonanie remontu dalszego odcinka ulicy 
Daszyńskiego w Miłakowie, w kierunku do granicy powiatu elbląskiego. 
 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 
Uchwała Nr XIII/131/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Na zakończenie Pan Starosta podziękował radnym za szybkie i sprawne prace na 
sesji oraz zaprosił na Galę wręczenia Lazurytów przedsiębiorcom z terenu powiatu 
ostródzkiego. Ponadto poinformował o kolejnej sesji, która planowana jest na koniec 
marca. 
 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący zamknął XIII Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
Protokołowała: 
Karolina Świątek 


