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PROTOKÓŁ  Nr XIV/2020 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1335. 
Podjęto uchwały od Nr XIV/132/2020 do Nr XIV/141/2020. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła XIV sesję Rady 
Powiatu  
w Ostródzie VI kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa 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 Bogdana Purzyckiego. 
 
Radny Orzechowski w imieniu swoim, jak i części radnych opozycyjnych zwrócił się  
z prośbą, aby z uwagi na panujący stan epidemiologiczny w Polsce, ograniczyć  
do minimum dyskusje w poszczególnych punktach porządku obrad, zaś w sprawach 
różnych odnieść się tylko do niezbędnych i najbardziej naglących spraw. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że radni otrzymując zaproszenie na sesję wraz  
z materiałami zostali poproszeni o kierowanie zapytań do sprawozdań i projektów 
uchwał oraz wyraziła nadzieję, że radni swoje opinie w tym zakresie będą wyrażać 
poprzez głosowanie. 
 
Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu przedstawiał się następująco: 
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2019 roku. 
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Powiatu Ostródzkiego w roku 2019. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2019 

roku. 
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostródzie w 2019 roku. 
6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego. 
7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Ostródzkiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2019”. 

8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2019 roku. 
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9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Morąg darowizny 
udziału  
w nieruchomościach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ostródzie  

i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg 

Powiatowych w Ostródzie. 

19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 

Rady. 

20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

21. Sprawy różne. 

 
 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich 
sesji.  
 
Uwag do protokołu z XII sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Rada przyjęła protokół z XII sesji jednogłośnie. 
Protokół głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Uwag do protokołu z XIII sesji Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2020 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Rada przyjęła protokół z XIII sesji jednogłośnie. 
Protokół głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w 2019 roku. 
 
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Komendant Policji 
składa Staroście i Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a 
także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.  
 
Sprawozdanie zostało wcześniej przesłane radnym wraz z materiałami na sesję  
i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.   
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
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Kolejnym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2019. 
 
Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej, Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Informacja została wcześniej przesłana radnym wraz z materiałami na sesję i stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu.   
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pytanie radnego 
Waldemara Gazdy dotyczące przedłożonej informacji o stanie bezpieczeństwa 
powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ponadto dodała, że odpowiedź  
na zadane pytanie została wcześniej przesłana radnym. 
 
Treść pytania oraz odpowiedź na nie stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2019 roku. 
 
Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy z dnia 13 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawia przynajmniej raz 
w roku Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
 
Informacja zostało  przesłana radnym wraz z materiałami na sesję i stanowi załącznik 
nr 7 do protokołu.   
Pytań do przedłożonej informacji nie zgłoszono. 
 
Piątym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w 2019 roku. 
 
Na podstawie art.112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne 
sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 
 
Sprawozdanie zostało wcześniej przesłane radnym wraz z materiałami na sesję  
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.   
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad była informacja na temat oceny zasobów 
pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego. 
 
Zgodnie z art.16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Radzie Powiatu co roku 
ocenę zasobów pomocy społecznej, przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 
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Informacja została wcześniej przesłana radnym wraz z materiałami na sesję i stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu.   
Pytań w tym zakresie nie zgłoszono. 
 
 
 
 
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z realizacji „Rocznego 
programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 
roku 2019”. 
 
Sprawozdanie zostało wcześniej przesłane radnym wraz z materiałami na sesję  
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.   
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad były sprawozdania z działalności komisji 
Rady Powiatu w 2019 roku. 
 
Sprawozdania komisji: 

1) Rewizyjnej, 
2) Budżetu i Gospodarki, 
3) Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, 
4) Oświaty, Kultury i Sportu, 
5) Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, 
6) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

zostały wcześniej przesłane radnym wraz z materiałami na sesję i stanowią załącznik 
nr 11 do protokołu.  
Pytań do sprawozdań nie zgłoszono. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Ostródzkiego na lata 2020-2033. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/132/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 13  
do protokołu. 
 
Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2020 rok. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/133/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 15  
do protokołu. 
 
 
 
 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/134/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 17  
do protokołu. 
 
Dwunastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
dokonania na rzecz Gminy Morąg darowizny udziału w nieruchomościach. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/135/2020 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Morąg darowizny 
udziału w nieruchomościach została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18  
do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 19  
do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację 
których  
w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała nr XIV/136/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 21  
do protokołu. 
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Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/137/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 23  
do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/138/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego została podjęta 21 głosami „za”, przy 1 
głosie „przeciw” i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 25  
do protokołu. 
 
Szesnastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ostródzie i włączenia jej do Zespołu 
Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/139/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia  
w Ostródzie i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa  
w Ostródzie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 27  
do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania petycji zgodnie z właściwością. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/140/2020 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością 
została podjęta 20 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 29  
do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. 
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Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/141/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg 
Powiatowych w Ostródzie została podjęta 19 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 31  
do protokołu. 
 
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 32 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Przedostatnim punktem porządku obrad były Interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Radny Struk zwrócił się z pytaniem czy na terenie powiatu ostródzkiego nie można 
było utworzyć ambulatorium. Dodał, że w związku z panującym w kraju stanem 
epidemiologicznym szpital w Ostródzie został przekształcony w  szpital jednoimienny 
i mieszkańcy powiatu zostali pozbawieni pomocy bieżącej chirurgicznej, 
ginekologicznej czy kardiologicznej. Dopytał również czy w przychodni nie można 
byłoby wyodrębnić kilku sal, które posłużyłyby na ten cel. 
Następnie dodał, że na oddziale noworodkowym brakuje inkubatora i monitora, 
dlatego też zaapelował, żeby Prezes Szpitala zwrócił uwagę na ten problem i 
zaopatrzył oddział w ten sprzęt. 
Kolejną kwestią, którą poruszył radny było pobieranie przez Zarząd Dróg 
Powiatowych opłat za zajęcie pasa drogowego od kwiaciarni. Zaproponował by na 
czas panującej epidemii zrezygnować z pobierania powyższych opłat. 
Ponadto zwrócił uwagę, aby pasy na ulicach były malowane w godzinach 
późniejszych, żeby nie tamowały ruchu na ulicach w ciągu dnia. Radny dostrzegł 
również problem piasku, który gromadzi się na złączeniu ulicy z krawężnikiem,  
co w konsekwencji może doprowadzić do zatkania studzienek, których koszt 
czyszczenia, jak zaznaczył, jest dość wysoki, dlatego też dodał, że firma sprzątająca 
ulice powinna robić to dokładniej.  
Następnie radny poruszył kwestię pensji nauczycieli, którzy obawiają się, że ich 
wynagrodzenia będą zmniejszone, dodał, że chodzi o godziny ponadwymiarowe. 
Na zakończenie podziękował radnemu Zabłockiemu za inicjatywę, a Radzie Powiatu 
za przekazanie środków na zakup sprzętu do znieczulania dla Szpitala w Morągu. 
 
Starosta i odniósł się do pytań radnego Struka i poinformował, że jeśli chodzi  
o ambulatorium to ono działało i działa w miarę swoich możliwości. Dodał, że w 
czasie pandemii w ostródzkim szpitalu urodziło się dwoje dzieci i nie było żadnych 
problemów z porodami. Następnie zaznaczył, że sprawa monitora i inkubatora dla 
oddziału noworodkowego jest sprawą ważną. Dodał, że w tym krótkim czasie, kiedy 
Szpital  
w Ostródzie został przekształcony w szpital jednoimienny udało się pozyskać  
od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego ponad 4 mln zł na sprzęt do walki z koronawirusem. Oprócz tego szpital 
uzyskał również środki od wielu innych instytucji. Starosta podziękował również 
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radnym, że na sesji wyrazili zgodę  na przekazanie środków w wysokości 300 tys. zł 
na potrzeby Szpitala w Ostródzie. 
Następnie odniósł się do kwestii pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego i 
wyjaśnił, że przepisy prawa muszą być respektowane i nie można zwalniać 
poszczególnych osób z opłat za zajęcie pasa drogowego.  
Dodał także, że Zarząd Powiatu rozważa pomoc osobom prowadzącym działalność 
gospodarczą na naszym majątku, czyli dzierżawiącym lub wynajmującym grunty  
od powiatu. Pomoc polegałaby na zwolnieniu przez 3 miesiące z wszelkich opłat -  
wyjaśnił, że na chwilę obecną poszukiwane są możliwości do zrealizowania tego 
celu.  
Kolejno Starosta odniósł się do malowania ulic i wyraził zdanie, że ruch w mieście był 
mniejszy i w jego przekonaniu nie było takiej uciążliwości, dodał, że chodziło o to by 
zrobić to szybko, z uwagi na długotrwałe wyłanianie wykonawcy i dotyczy to również 
sprzątania. 
Na zakończenie Starosta poruszył kwestię godzin ponadwymiarowych nauczycieli  
i wyjaśnił, że stroną, która podejmuje decyzję w tej sprawie jest dyrektor. Dodał,  
że każdy nauczyciel, który udokumentuje pracę w godzinach ponadwymiarowych 
otrzyma za nią wynagrodzenie. 
 
Radny Orzechowski odniósł się do wypowiedzi radnego Struka dotyczącej zakupu 
inkubatora do Szpitala w Ostródzie i stwierdził, że w tej kwestii jest odmiennego 
zdania. Wyjaśnił, że należy dysponować posiadanymi środki zgodnie z potrzebą w 
danej chwili. Ponadto dodał, że na chwilę obecną wszelkie porody, które są 
najbardziej zagrożone skrajnym wcześniactwem kierowane są do szpitala 
wojewódzkiego  
w Olsztynie, który jest wyposażony w odpowiednie inkubatory. Dlatego też w opinii 
radnego na chwilę obecną nie widzi potrzeby zakupywania inkubatora, zwłaszcza 
teraz, gdy firmy nie nadążają z produkcją sprzętu medycznego. 
 
Radna Dakowska podziękowała w imieniu organizacji pozarządowych, które mają 
swoją siedzibę w Centrum Użyteczności Publicznej, za nie wystawianie w miesiącu 
kwietniu rachunków za wynajmowane biura i poprosiła o przedłużenie tej pomocy  
na kolejne dwa miesiące. 
Ponadto radna poprosiła, aby oszacować w jakiej wysokości będą utracone dochody 
za ten semestr w szkołach, które w związku z panującym stanem epidemiologicznym 
nie zarobią w okresie letnim na wynajmie internatów. Wyraziła zdanie, że należy 
dowiedzieć się jakich środków jesteśmy pozbawieni i jak zwiększy się deficyt  
w oświacie. 
 
 
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
  
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca poinformowała o wyczerpaniu porządku 
obrad i zamknęła XIV sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
Protokołowała: 

Karolina Świątek 


