
1 

 

 
PROTOKÓŁ  Nr XVI/2020 

z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 
z dnia 28 września 2020 r. 

 

 
Przed rozpoczęciem obrad XVI sesji Rady Powiatu radni wysłuchali wystąpienia Pani 
Marty Kosteckiej, beneficjentki projektu pn. „Bez ograniczeń – równe szanse”.  
W ramach projektu Self-Adwokaci, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 
które występują same we własnym imieniu, przedstawiają społeczności trudności  
z jakimi napotykają się w codziennym życiu. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1310, zakończono o godz. 1400. 
Podjęto uchwały od Nr XVI/154/2020 do Nr XVI/162/2020. 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła XVI sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa oraz 
przybyłych  
i zaproszonych 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 Piotra Strzylaka. 
 

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 2020-2035. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, ulic 

powiatowych Nr 3014 N Kolejowa i 3054 TN Plac Tysiąclecia PP w mieście 
Ostróda. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic 
powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ostróda. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.         

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2021 r. 
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8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2020 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda 
darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu 
Ostródzkiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi  
na działanie Starosty Ostródzkiego. 

11. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Ostródzie za I półrocze 2020 roku. 

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

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

 

 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z XV sesji Rady 
Powiatu. 
 
Uwag do protokołu z XV sesji Rady Powiatu z dnia 30.06.2020 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XV sesji Rady Powiatu. 
Protokół  głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XV 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 2020-2035. 
 

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 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/154/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035, została podjęta  
15 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. 
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Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie 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. 
 

Radny Struk podziękował za rozpoczęcie prac nad realizacją inwestycji polegającej  
na remoncie boisk przy ekonomiku i rolniku. Dodał, że dzięki dużemu zaangażowaniu 
Posła Zbigniewa Babalskiego oraz Wydziału Inwestycji udało się rozpocząć prace  
nad przedmiotowym zadaniem, z którego młodzież będzie zadowolona.  
Na zakończenie radny dodał, że taka współpraca jest dobra i należy o niej pamiętać 
na przyszłość, bo razem można więcej zdziałać niż przeciwko sobie. 
 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała  
pod głosowanie projekt uchwały.  
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/155/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
pozbawienia kategorii dróg powiatowych, ulic powiatowych Nr 3014 N 
Kolejowa i 3054 TN Plac Tysiąclecia PP w mieście Ostróda. 
 

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 21 radnych. 
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Uchwała Nr XVI/156/2020 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, ulic 
powiatowych Nr 3014 N Kolejowa i 3054 TN Plac Tysiąclecia PP w mieście Ostróda, 
została podjęta 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” 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 pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej ulic powiatowych położonych w granicach 
administracyjnych miasta Ostróda. 
 

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, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy 1 głosie  
„za” i 2 „wstrzymujących się”. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

Starosta poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały, zapoczątkuje drogę  
do przekazania wszystkich ulic powiatowych na terenie miasta Ostródy do 
samorządu miejskiego. Dodał, że chce wyjaśnić wszystkie sprawy dotyczące 
porozumienia, gdyż otwiera ono drogę dla decyzji radnych miasta. Wyjaśnił, że jest to 
chyba najlepszy sposób na to, żeby w granicach administracyjnych miasta wszystkie 
ulice były  
w zarządzie jednego samorządu. Dodał, że jeśli decyzja radnych powiatu, jak i 
radnych miasta będzie pozytywna, to otworzy ona drogę do zawarcia porozumienia 
między samorządami, w ramach którego samorząd miejski przejmie wszystkie drogi  
od 1.01.2021 r., a samorząd powiatu będzie partycypował w kosztach inwestycji 
miejskich przez kolejne trzy lata po 1 250 000 zł. Tak zostało wynegocjowane i taką 
propozycję przyjął również Pan Burmistrz. Starosta wyraził zdanie, że dla samorządu 
powiatu jest to uporządkowanie sprawy utrzymania dróg, a samorządowcom 
miejskim daje możliwość do planowania działań w obrębie jednego samorządu. 
Dodał, że jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia, drogi powiatowe będzie 
odśnieżała jedna firma, a drogi miejskie inna firma albo żadna, bo nie wiadomo, czy 
zgłosi się jakiś wykonawca. Ponadto poinformował, że na chwilę obecną mamy 
zgody samorządów ościennych i samorządu województwa na przekazanie dróg i 
teraz decyzja w rękach Rady Powiatu i Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że jeśli nie będzie 
zgody jednej z Rad  
to pozostanie jak jest albo będą szukane inne rozwiązania. 
Następnie Starosta poinformował, że są problemy na drogach powiatowych  i trzeba 
będzie wypowiedzieć umowę jednej z firm, która sprząta i kosi pobocza, bo nie 
realizuje swojego zadania w sposób należyty. Ponadto dodał także, że jeśli chodzi  
o przetargi na zimowe utrzymanie dróg, to zawierają one takie klauzule, że można  
z przetargu wyłączyć ulice na terenie miasta, ale póki co prace nad wyborem firmy  
nie są przerywane, gdyż nie wiadomo jaka będzie sytuacja. 
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Na zakończenie zaznaczył, że w poprzednim punkcie została przegłosowana 
uchwała o przejęciu przez samorząd miejski dwóch ulic, które zostały przekazane na 
prośbę  
 
Pana Burmistrza. Dodał także, że za zgodą Pana Burmistrza na sesji dokona się 
również przekazanie ul. Przechodniej, która już dawno miała być przejęta przez 
Miasto Ostróda. 
 
Radny Struk wyraził zdanie, że ten ruch jest dla powiatu bardzo korzystny,  
bo schodzimy z dosyć sporych kosztów i każdy kto będzie głosował inaczej niż  
za przekazaniem będzie działał na szkodę finansową powiatu. Dodał, że wśród 
radnych miasta nie ma przeświadczenia o przejęciu tych dróg i dziwi go fakt, że radni 
z jednego ugrupowania, którzy tworzą w powiecie koalicję, a w mieście opozycję 
mają przeciwne zdania. W opinii radnego koncepcja przekazania ulic jest słuszna, 
jednak jeśli ktoś jest odmiennego zdania może wyjść na mównicę i wyrazić swoją 
opinię  
w tym temacie. Ponadto uważa, że przed podjęciem takich uchwał dobrze by było, 
gdyby obie Rady wyraziły swoje opinie w tej kwestii. Dodał, że to miasto ma problem, 
gdyż w tej chwili otrzyma 1 250 000 zł, natomiast w przyszłości wszystko zostanie 
scedowane na miasto i kolejnego Burmistrza, który będzie musiał się martwić tym  
co będzie. Podsumowując wyraził opinię, że przedmiotowa uchwała jest bezcelowa, 
gdyż radni miasta nie zagłosują za przyjęciem przedmiotowych ulic. 
 
Starosta wyjaśnił, że przez kolejne trzy lata powiat nie będzie miał żadnych 
oszczędności z tytułu przekazania ulic, gdyż będzie płacił 1 250 000 zł dla miasta, 
ponadto dodatkowo środki z zajęcia pasa drogowego również zostaną scedowane  
na miasto. Dodał, że dochody powiatu zostaną zmniejszone także o subwencje. 
Następnie Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego Struka na temat różnych 
opinii radnych powiatu i radnych miasta z jednego ugrupowania. Zdaniem Starosty 
taka sytuacja dobrze świadczy o radnych, jeżeli z jednej partii ktoś w mieście 
zagłosuje według swojego sumienia, bo to jest chyba najlepsze, co może spotkać 
samorządowca, gdyż on nie reprezentuje partii w samorządzie powiatowym czy 
miejskim, ale reprezentuje ileś osób, które go wybrały i musi swoim głosowaniem 
odzwierciedlać troskę o swój samorząd, a nie o partyjne przeświadczenia.  
Na zakończenie wyraził opinię, że samorządowcy powiatowi dbają o swój biznes,  
a miasto – jeśli jest innego przeświadczenia, to trzeba to uszanować, a nie 
dopatrywać się jakiejś zależności politycznej, bo ona w samorządzie powinna być na 
końcu. 
 
Radny Winnicki wyraził zdanie, że to czy przekazanie dróg jest opłacalne czy też nie, 
jest opinią każdego radnego. Dodał, że będzie głosował za przekazaniem ulic,  
bo powinno się dbać o samorząd, który się reprezentuje i jeżeli będzie wola 
samorządu miejskiego i Pana Burmistrza do przejęcia tych ulic,  to chwała im za to, 
że chcą z nami współpracować, a czas po prostu pokaże, kto na tym zarobił więcej 
lub mniej. Nie mniej jednak skorzystają na tym na pewno mieszkańcy, a to jest 
najważniejsze. 
 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/157/2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic 
powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ostróda, została 
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podjęta 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 9  
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

 

 

Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały 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 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 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/158/2020 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 11 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Siódmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie 
obowiązujących w 2021 r. 
 

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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Starosta w imieniu Zarządu Powiatu wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, 
polegającą na zmianie treści §3. Dotychczasowy zapis §3 w brzmieniu „Uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2021 r.” otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego.” 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała  
pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką wniesioną przez Zarząd Powiatu. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W takcie głosowania radny Purzycki wyraził 
wątpliwość, czy nie należało najpierw przegłosować wniesionej autopoprawki. 
Za przyjęciem uchwały wraz z wniesioną autopoprawką opowiedziało się 17 radnych, 
4 radnych nie oddało głosu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji Przewodnicząca poprosiła radcę prawnego  
o udzielenie opinii w sprawie głosowania nad autopoprawką. 
 
Radca prawny wyjaśnił, że można głosować albo poprawkę albo już akt z poprawką  
i tu decyzja należy do Rady. 
 
Radny Purzycki wyraził zdanie, że tu sytuacja jest prosta, ale mogą być sytuacje 
kiedy poprawka nie przejdzie. 
 
W związku z tym, że w czasie przewidzianym do głosowania nie wszyscy radni 
zdążyli oddać głos, Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby wnieść 
wniosek  
o reasumpcję głosowania nad projektem uchwały wraz z zaproponowaną zmianą. 
 
Radny Struk zaproponował, aby przeprowadzić reasumpcję głosowania. 
 
Starosta złożył wniosek o reasumpcję głosowania nad projektem uchwały. 
 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o reasumpcję 
głosowania w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów  
z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2021 r.  
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów  
za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2021 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Radny Purzycki wyraził wątpliwość, że w jednym punkcie głosowań jest reasumpcja  
i podjęcie uchwały. 
 
Starosta wyjaśnił, że odbyło się głosowanie wniosku o reasumpcję. 
 
Przewodnicząca dodała, że głosowano nad wnioskiem o reasumpcję, a w następnej 
kolejności będzie głosowany projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Radny Purzycki zapytał czy reasumpcję się głosuje. 
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Starosta dopowiedział radnemu, że właśnie głosował nad wnioskiem o reasumpcję. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała  
pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką wniesioną przez Zarząd Powiatu.  
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/159/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za 
usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2021 r., została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ósmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
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 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 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/160/2020 zmieniająca uchwałę 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  17 do 
protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Dziewiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
dokonania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda darowizny prawa własności 
nieruchomości stanowiącej mienie 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. 
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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 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/161/2020 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda 
darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu 
Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania zgodnie z właściwością 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 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/162/2020 w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi  
na działanie Starosty Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 21 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

Jedenastym punktem porządku obrad było sprawozdanie z realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie za I półrocze 2020 
roku. 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
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Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 

Radny Struk poprosił, aby zwracać się do poszczególnych szefów klubów z 
informacją o wyjazdach służbowych, ponieważ wyjazdy te nie są dla pewnej grupy 
osób  
w nagrodę, że wygrały wybory, tylko na te wyjazdy jeździ się po to aby coś z nich 
wynieść. Dodał, że czasem ich inne zdanie na pewne rzeczy nie oznacza, że działają 
po złości czy na szkodę powiatu. Wyjaśnił, że jeśli ma zastrzeżenia co do wykonanej 
inwestycji lub tej w trakcie realizacji, to nie jest to po złości, lecz po to aby zwrócić 
uwagę, bo może komuś coś umknęło. Następnie wyraził zdanie, że wyjazdy radnych 
mają też służyć integracji i to, że grupy się pomieszają nie znaczy, że wyniknie  
z tego coś złego. Dodał, że czasem, jak się radni lepiej poznają, to może będzie 
mniej niejasności wychodziło i na sesjach będzie milej i przyjemniej. 
Na zakończenie radny, w imieniu klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, złożył  
na ręce Przewodniczącej wniosek w sprawie informowania radnych o wszelkich 
uroczystościach kulturalnych i oświatowych oraz tych związanych z otwarciem 
inwestycji prowadzonych przez powiat ostródzki.  
 
Radny Zabłocki poruszył kwestię sprzedaży działki nr 660 o pow. 3,383 ha  
w Miłakowie, która miała zostać podzielona i dopiero przeznaczona na sprzedaż.  
W ocenie radnego decyzja Zarządu w sprawie sprzedaży działki, która nie została 
podzielona jest bardzo zła, ponieważ działki nad jeziorem są chodliwe, a środki z ich 
sprzedaży można by było wykorzystać na drogi, szkoły czy służbę zdrowia. 
Radny zwrócił również uwagę na problem złego stanu dróg w gminie Miłakowo.  
Następnie odniósł się do sprawozdania z działalności Zarządu i wskazał, że w jego 
treści najprawdopodobniej jest błąd, gdyż Zarząd Powiatu udzielił opinii w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie Młynar, a miejscowość  
ta nie leży na terenie powiatu ostródzkiego. 
 
Starosta odniósł się do wątpliwości radnego Zabłockiego w sprawie wydanej opinii  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie Młynar. Wyjaśnił,  
że to nie jest błąd i dodał, że w myśl obowiązującego prawa, jeśli sąsiedni powiat 
chce zmienić kategorię drogi, to ościenny samorząd musi wyrazić taką opinię. 
Następnie Starosta wyjaśnił, kwestię sprzedaży działki w Miłakowie. Dodał,  
że rozpatrywane były różne możliwości jej sprzedaży. Poinformował także,  
że nie otrzymano warunków zabudowy dla tej działki oraz że 100 m od brzegu jeziora 
jest obszarem chronionym i nie można tam nic robić, zatem atrakcyjność działki,  
o której wspomniał radny Zabłocki, zupełnie zmienia swoją wartość. Dodał,  
że próbowano również tę działkę podzielić, tak aby każda miała dostęp do jeziora, 
jednak dojścia te wychodziły bardzo wąskie. Jeśli chodzi o wysokość 
zaproponowanej ceny sprzedaży, Starosta wyjaśnił, że nie jest ona wymyślona przez 
Niego czy Zarząd, lecz wynika z przeprowadzonej wyceny oraz dodał, że liczy na to, 
że w wyniku postępowania przetargowego działka ta uzyska cenę wyższą od tej 
wskazanej  
w wycenie. 
Na zakończenie poinformował, że został złożony, największy jak do tej pory, wniosek 
do Funduszu Dróg Samorządowych na ponad 15 mln zł i obejmie on drogi na terenie 
Gminy Miłakowo. Dodał, że dzięki współpracy z Panem Burmistrzem, który 
zadeklarował 25% wkładu własnego przy realizacji inwestycji oraz jeśli wniosek 
znajdzie akceptację Pana Wojewody, to będzie to jedna z największych inwestycji 
prowadzonych przez powiat. Podsumowując wyraził zdanie, że jakość dróg na 
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terenie Miłakowa jest zła, dlatego też liczy na pozytywny rezultat przedmiotowej 
inwestycji. 
 
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodnicząca poinformowała o wpłynięciu do Rady Powiatu sprawozdań 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych  
na terenie nadzoru wodnego za rok 2019. Sprawozdania są do wglądu w Biurze 
Rady. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XVI Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
Protokołowała: Karolina Świątek 
 


