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PROTOKÓŁ  Nr XVII/2020 

z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 
z dnia 27 listopada 2020 r. 

 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1330. 
Podjęto uchwały od Nr XVII/163/2020 do Nr XVII/173/2020. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła XVII 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 Stanisława Szelugę. 
 

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie § 19 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy 
punkt Nr 12 w brzmieniu:   
„12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia zadania polegającego na zimowym 
utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych 
S7 i DK16.” 
Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Andrzeja 
Wiczkowskiego Starostę Ostródzkiego. 

 
Starosta poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków dróg powiatowych 
przebiegających w poprzek dróg krajowych S7 i DK16. Wyjaśnił, że Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła z propozycją powierzenia zadania 
polegającego na zimowym utrzymaniu wiaduktów, które znajdują się nad drogami S7 
i DK16. Poinformował, że są to ciągi dróg powiatowych, które w minionym okresie 
były utrzymywane przez GDDKiA. Za realizację powierzonego zadania powiat 
otrzyma środki w wysokości 12 000 zł na sezon zimowy. Starosta zaznaczył, że aby 
przejąć to zadanie wymagana jest zgoda Rady Powiatu w tym zakresie, stąd też taka 
propozycja Zarządu. 
 



2 
 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie 
porządku obrad o nowy punkt Nr 12 w brzmieniu:  
„12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia zadania polegającego na zimowym 
utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych 
S7 i DK16.” 

 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
„Za” zmianą porządku obrad w powyższym zakresie  opowiedziało się 22 radnych. 
Protokół głosowania radnych w sprawie rozszerzenia porządku obrad o nowy punkt  
Nr 12, stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada dokonała zmiany porządku obrad, gdyż 
wniosek uzyskał bezwzględną większość ustawowego składu Rady i dodała,  
że dotychczasowe punkty od Nr 12 do 14 otrzymały numerację od 13 do 15.  
 
Więcej 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 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. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2021 r. 

6. 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia 
wkładu własnego do projektu partnerskiego „Przeciwdziałanie COVID-19  
w powiecie ostródzkim”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Ostródzkiego  
do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2021”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie 
przedszkola specjalnego przez Powiat Ostródzki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Ostródzie oraz ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany Statutu Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Ostródzie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania polegającego na zimowym 
utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg 
krajowych S7 i DK16. 

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

14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
15. Sprawy różne. 
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Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 

Uwag do protokołu z XVI sesji Rady Powiatu z dnia 28.09.2020 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XVI sesji Rady Powiatu. 
Protokół  głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 4 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 do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XVII/163/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 6  
do protokołu. 
 
Trzecim 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 XVII/164/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 8  
do protokołu. 
 
Czwartym 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 XVII/165/2020 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 9 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 10  
do protokołu. 
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Piątym 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 do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XVII/166/2020 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 11 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 12  
do protokołu. 
 
Szóstym 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 do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XVII/167/2020 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 13  
do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 14  
do protokołu. 
 
Siódmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu 
partnerskiego „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim”. 
 
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 XVII/168/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia 
wkładu własnego do projektu partnerskiego „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie 
ostródzkim” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 16  
do protokołu. 
 
Ósmym 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 do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 

Uchwała Nr XVII/169/2020 w sprawie wyboru delegata Powiatu Ostródzkiego  

do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 18  

do protokołu. 

 

Dziewiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego  na rok 2021”. 

 

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 XVII/170/2020 w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2021” została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 

Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 20  

do protokołu. 

 

Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego przez 

Powiat Ostródzki. 

 

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły pytania od radnej  

Elżbiety Dziubińskiej dotyczące projektu uchwały oraz dodała, że pytania  

i odpowiedzi zostały wcześniej przesłane radnym. 

Treści pytań oraz odpowiedzi stanowią załącznik Nr 21 do protokołu. 

 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 

Uchwała Nr XVII/171/2020 w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie 

przedszkola specjalnego przez Powiat Ostródzki została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 

Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 23  

do protokołu. 

 

Jedenastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie oraz ogłoszenia zamiaru 

dokonania zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie. 
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Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły pytania od radnej  

Elżbiety Dziubińskiej dotyczące projektu uchwały oraz dodała, że pytania  

i odpowiedzi zostały wcześniej przesłane radnym. 

Treści pytań oraz odpowiedzi stanowią załącznik Nr  21 do protokołu. 
 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie II wersję projektu uchwały, którą 

radni otrzymali w dniu 20.11.2020 r. 

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 

Uchwała Nr XVII/172/2020 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Ostródzie oraz zamiaru dokonania zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Ostródzie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  

Nr 24 do protokołu. 

Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 25  

do protokołu. 

 

Dwunastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie  

przyjęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków dróg 

powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych S7 i DK16. 
 

Wobec braku pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 

Uchwała Nr XVII/173/2020 w sprawie przyjęcia zadania polegającego na zimowym 

utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych 

S7 i DK16 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 sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 

Radna Dziubińska, odnosząc się do propozycji remontów i inwestycji w ciągu dróg 

powiatowych na 2021 r., z którymi Zarząd zapoznał się na posiedzeniu w dniu 

12.11.2020 r., zapytała czy zostały zaplanowane remonty ulicy Kościuszki i ulicy 

Dworcowej w Morągu oraz drogi z Nowego Dworu do Chojnika. 
 

Starosta poinformował, że konieczność przedstawienia przez Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych potrzeb związanych z remontami dróg powiatowych na terenie 

całego powiatu przewiduje ustawa. Jednak w chwili obecnej Zarząd nie przedstawia  

na razie żadnych propozycji, bo nie wiadomo jaka będzie sytuacja po ogłoszeniu 

wyników konkursu u Pana Wojewody. Starosta dodał, że jest to kluczowe, bo albo 

będą robione tylko remonty tych dużych dróg, albo w trakcie roku, jeśli będą 

pojawiały się wolne środki finansowe, będą prowadzone rozmowy, które drogi należy 

robić w pierwszej kolejności. Zaznaczył także, że w przyszłym miesiącu będzie 
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uchwalany budżet i będzie on trudny z uwagi na dużo niewiadomych,  

co do przyszłorocznej sytuacji finansowej powiatu. Stąd też na chwilę obecną Zarząd 

nie ma żadnych priorytetów, jeśli chodzi o remonty, a jakiekolwiek rozmowy w tym 

zakresie będą prowadzone na początku przyszłego roku. 

 

Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 

radnych. 

 
Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 23.11.2020 r. do Biura Rady wpłynęła 

interpelacja radnej Elżbiety Dziubińskiej dotycząca budowy parkingu przy  

ul. Mickiewicza w Morągu oraz dodała, że została ona przekazana Panu Staroście 

celem udzielenia odpowiedzi. 

 

Radny Zabłocki odczytał treści interpelacji, które dotyczyły ujęcia w budżecie powiatu 

na 2021 rok remontu drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec-Gudniki-

Miłakowo oraz sprzedaży niezabudowanej działki nr 660 w Miłakowie, a następnie 

złożył je na ręce Przewodniczącej.  

 

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

Radny Gazda zwrócił się z zapytaniem, jakie są rezultaty spotkania z radnymi 

miejskimi, które odbyło się w Centrum Użyteczności Publicznej w sprawie wspólnego 

wykonania z Miastem przebudowy rond w Ostródzie. 

 

Starosta potwierdził, że w faktycznie w Centrum Użyteczności Publicznej miało 

miejsce spotkanie radnych powiatowych z terenu miasta Ostródy z radnymi 

miejskimi, którego rezultatem było wypracowanie wspólnego stanowiska 

dotyczącego wykonania dwóch rond w Ostródzie, tj. koło dawnego Sądu oraz przy 

Netto i połączenia ich drogą. Dodał, że została wystosowana w tej kwestii propozycja  

do Pana Burmistrza, który poinformował, że Miasto posiada aktualną dokumentację 

na rondo koło Sądu i można ją wykorzystać oraz zadeklarował, że dokumentację  

na drugie rondo koło Netto i drogi łączącej, Miasto zleci do wykonania. Starosta 

poinformował również, że zaznaczył Panu Burmistrzowi, że realizacja tych 

przedsięwzięć będzie możliwa, jeśli dokumentacja zostanie sporządzona do końca 

czerwca przyszłego roku. Ponadto zadeklarował, że jeśli dokumentacje będą już 

gotowe, to powiat złoży wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych  

na dofinasowanie projektu. Natomiast jeśli chodzi o kwestie finansowe Starosta 

zaznaczył, że na chwilę obecną ze strony samorządu miejskiego nie padły konkretne 

deklaracje, a rozmowy w tej kwestii Pan Burmistrz będzie prowadził w późniejszym 

terminie. Na zakończenie dodał, że przewidywany termin realizacji zadania  

to 2022 rok, zaś koszt orientacyjny przedsięwzięcia to ok. 8 mln zł, z czego 

dofinasowanie to najmniej 50%, pozostała część to środki, które musi zapewnić 

beneficjent. 

 

Następnie Starosta odniósł się do interpelacji radnego Zabłockiego w sprawie 

sprzedaży działki w Miłakowie. Wyjaśnił, że jest to działka rolna, na którą powiat,  
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w związku ze złożonym wnioskiem, nie otrzymał decyzji o warunkach zabudowy,  

co oznacza, że nie ma możliwości, aby dokonać podziału działki, zgodnie  

z propozycją radnego. Dlatego też Zarząd postanowił o sprzedaży tej działki  

w drodze przetargu. Starosta dodał, że pierwszy przetarg został już przeprowadzony 

i działkę wyceniono na kwotę 320 tys. zł. W związku z tym, że nie było osób 

zainteresowanych jej zakupem, Zarząd postanowił o przeprowadzeniu kolejnego 

przetargu. Jeśli i on skończy się niepowodzeniem będą szukane inne rozwiązania. 

Starosta wyjaśnił, że propozycja podziału działki zgłoszona w interpelacji jest 

nierealna do zrealizowania, z uwagi na decyzję jaką powiat otrzymał od samorządu 

miejskiego w Miłakowie. Zaznaczył także, że na chwilę obecną, jako przedstawiciel 

Zarządu nie może przedstawić innej propozycji w tej sprawie. 

 

Kolejno Starosta odniósł się do drugiej interpelacji złożonej przez radnego 

Zabłockiego, dotyczącej ujęcia w przyszłorocznym budżecie remontu drogi 

powiatowej Nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec-Gudniki-Miłakowo. Starosta wyjaśnił,  

że jest to nierealne i nie ma takiej możliwości, gdyż wszystkie inwestycje w powiecie 

prowadzone są w oparciu o dofinasowania przedmiotowych zadań. Dodał,   

że dofinasowania przyszłoroczne są już zamknięte i realnie mówiąc realizacja tego 

zadania w przyszłym roku jest niemożliwa. 

 

Radny Zabłocki odnosząc się do wypowiedzi Starosty w sprawie sprzedaży działki  

w Miłakowie, wspomniał, że jest po rozmowie z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Miłakowie, który poinformował, że nie było 

wiadomo jakiej udzielić odpowiedzi na złożony przez powiat wniosek. Radny 

zaznaczył, że należy dokonać podziału działki na dziesięć działek z dojściem  

do jeziora, gdyż uważa, że wtedy chętni by się znaleźli i byłoby to korzystne 

finansowo dla powiatu. 

 

Starosta odpowiadając radnemu Zabłockiemu, wyjaśnił, że nie może kierować się 

tym co ktoś powiedział. Poinformował, że powiat wystosował odpowiedni wniosek, 

na który udzielono negatywnej odpowiedzi. I to było podstawą do podejmowania 

przez Zarząd działań w tej sprawie. Na zakończenie Starosta zaproponował radnemu 

wgląd do dokumentacji, jeśli jest zainteresowany sprawą i wtedy dopiero 

prowadzenie konkretnych rozmów. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XVII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 

Protokołowała:  

Karolina Świątek 

 

 

 


