
1 
 

PROTOKÓŁ  Nr XVIII/2020 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1330. 
Podjęto uchwały od Nr XVIII/174/2020 do Nr XVIII/185/2020. 
 

W sesji uczestniczyło 21 radnych, w tym Pan Andrzej Wiczkowski Starosta 
Ostródzki w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się  
na odległość. 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła XVIII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji oraz zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca  
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządziła prowadzenie obrad w trybie 
zdalnym. Następnie 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. 

 
Kontynuując 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 radną Alicję Tomasz.                . 
 

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 ustalenia wykazu wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego 2020 i ustalenia planu finansowego tych 
wydatków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ostródzkiego na lata 2021-2035. 

6. Uchwalenie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2021, w tym podjęcie 
uchwały. 

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 
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ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, przysługujących Powiatowi 
Ostródzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadających za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie oraz przekazania zgodnie z 

właściwością wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2021 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji na 2021 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu  

na 2021 rok. 

14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 

15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

16. Sprawy różne. 

 

 
 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 

Uwag do protokołu z XVII sesji Rady Powiatu z dnia 27.11.2020 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Rada przyjęła protokół z XVII sesji Rady Powiatu 20 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Protokoły  głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XVII sesji Rady 
Powiatu stanowią 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 do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/174/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035 została podjęta  
17 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 3  
do protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 4  
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. 
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W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/175/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok została 
podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 5  
do protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 6    
do protokołu. 
 

Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020  

i ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/176/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2020 i ustalenia planu finansowego tych wydatków 
została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi 
załącznik Nr 7 do protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 8      
do protokołu. 
 

Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035. 

Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na komisjach 
poświęconych opiniowaniu projektu budżetu na 2021 rok 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-0120-305/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie opinii  
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035 stanowi 
załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
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Uchwała Nr XVIII/177/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035 została podjęta 18 głosami „za”,  
przy 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
Protokoły głosowania nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 11 do protokołu. 
Szóstym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Powiatu 

Ostródzkiego na rok 2021, 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 Jana Kacprzyka Wicestarostę o zabranie głosu. 
Wystąpienie Wicestarosty stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Wicestarosta, w imieniu Zarządu, poprosił o poparcie przedstawionego budżetu 
powiatu na 2021 rok. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na komisjach 
poświęconych opiniowaniu projektu budżetu na 2021 rok 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-0120-304/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie opinii  
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały budżetowej  
na 2021 rok stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Radny Orzechowski zaznaczył, że w uchwalanym budżecie na 2021 rok ilość 
środków przeznaczonych na ochronę zdrowia w porównaniu do budżetu powiatu na 
2020 rok zmalała z ponad 7,5 mln zł do 3,5 mln zł i w związku z tym spytał, skąd 
będą pozyskiwane dodatkowe środki na pokrycie wydatków w zakresie ochrony 
zdrowia  
w dobie panującej pandemii wywołanej koronawirusem. 
 
Wicestarosta wyjaśnił, że w chwili obecnej sytuacja szpitala jest stabilna i lepsza niż  
w latach poprzednich. Dodał także, że środki zapisane w umowie wsparcia nie 
muszą być przekazane spółce, mogą zostać w naszym budżecie, bo szpital na tę 
chwilę ma się dobrze i nie potrzebuje naszego wsparcia. 
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Radny Orzechowski odnosząc się do wypowiedzi Wicestarosty wyraził zdanie,  
że wszystkich radnych cieszy bardzo dobra sytuacja finansowa szpitala, ale wyjaśnił, 
że jego pytanie w sprawie pozyskiwania dodatkowych środków na ochronę zdrowia 
dotyczyło czego innego. Doprecyzowując, spytał czy środki te, gdy ich zabraknie, 
będą przesuwane z innych działów np. Promocji czy powiat będzie się zadłużał 
zaciągając kolejne zobowiązania. 
 
Starosta wyjaśnił, że środki z tamtego roku budżetowego były w większości środkami 
pochodzącymi z dotacji. Dodał, że powiat jest organem, który pozyskane środki  
czy to od Pana Wojewody czy Pana Marszałka przekazuje spółce i jeśli tylko  
w przyszłym roku pojawią się środki z tzw. źródeł zewnętrznych, to zostaną one 
również przekazane do szpitala. Na zakończenie Starosta poinformował, że została 
wybrana firma projektująca budynek nowej Izby Przyjęć, której budowa rozpocznie 
się w przyszłym roku. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała  
pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/178/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego  
na rok 2021 została podjęta  jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
Protokoły głosowania nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 15 do protokołu. 

Starosta podziękował radnym za jednomyślne poparcie budżetu oraz pani Skarbnik  

i całemu zespołowi oraz członkom Zarządu i Komisji za pracę przy jego 

konstruowaniu. Wyraził też nadzieję, że mimo spadku dochodów własnych powiatu 

uda się więcej środków przeznaczyć na inwestycje czy remonty. 

Siódmym 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 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/179/2020 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 16 do 
protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 17  

do protokołu. 

Ósmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności 

cywilnoprawnych, przysługujących Powiatowi Ostródzkiemu lub jego 

jednostkom organizacyjnym, przypadających za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. 
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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 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/180/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg  
w spłacie należności cywilnoprawnych, przysługujących Powiatowi Ostródzkiemu lub 
jego jednostkom organizacyjnym, przypadających za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 19  

do protokołu. 

Dziewiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Ostródzkiego. 

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/181/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 21  

do protokołu. 

Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Ostródzie oraz przekazania zgodnie z właściwością wniosku o wszczęcie 

postępowania administracyjnego. 

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/182/2020 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie oraz przekazania zgodnie z właściwością 
wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego została podjęta 18 głosami 
„za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 23 

do protokołu. 

Jedenastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 



7 
 

Uchwała Nr XVIII/183/2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2021 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 24 do 
protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 25 

do protokołu. 

Dwunastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. 

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/184/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji na 2021 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 
26    do protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 27  

do protokołu. 

Trzynastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2021 rok. 

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym Starosta, który głosował imiennie  
za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XVIII/185/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 
Powiatu na 2021 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 28  
do protokołu. 
Protokoły głosowania radnych nad projektem uchwały stanowią załącznik Nr 29  

do protokołu. 

Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 

Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 

radnych. 

Nie złożono interpelacji, zapytań ani wniosków. 

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo Rady Sołeckiej 

w Liwie dotyczące zaplanowania budowy ścieżki rowerowej z Liwy do Miłomłyna  

i dodała, że pismo jest do wglądu w Biurze Rady. 

Starosta na zakończenie podziękował za współpracę w mijającym roku oraz złożył 

wszystkim noworoczne życzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XVIII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
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Protokołowała:  

Karolina Świątek 

 

 


