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PROTOKÓŁ  Nr XIX/2021 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 26 lutego 2021 r. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz.1315. 
Podjęto uchwały od Nr XIX/186/2021 do Nr XIX/194/2021. 
 
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik 
Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Beata Mazur otworzyła XIX 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 Andrzeja Waszczyszyna.                
 
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 2021-2035. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania 
publicznego z zakresu administracji rządowej. 

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

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości mienia powiatu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Ostródzkiego  

do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego. 

11. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2020 roku. 

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

Rady. 
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13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

14. Sprawy różne. 

 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 

Uwag do protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu z dnia 29.12.2020 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Powiatu. 
Protokół  głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XVIII 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 2021-2035. 

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. 
Uchwała Nr XIX/186/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 4       
do protokołu. 
 

Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  

w budżecie 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. 
Uchwała Nr XIX/187/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 6       
do protokołu. 
 

Czwartym 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 21 radnych. 
Uchwała Nr XIX/188/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw” i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 8       
do protokołu. 
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Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których  

w 2021 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. 
Uchwała Nr XIX/189/2021 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 10       
do protokołu. 
 

Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

przez Powiat Ostródzki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 

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. 
Uchwała Nr XIX/190/2021 w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania 
publicznego z zakresu administracji rządowej została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 11 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 12       
do protokołu. 
 

Siódmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 

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 ze zmienionym uzasadnieniem. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Uchwała Nr XIX/191/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 14       
do protokołu. 
 
Ósmym 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 do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym 
zakresie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
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Uchwała Nr XIX/192/2021 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 15 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 16       
do protokołu. 
 

Dziewiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

użyczenia nieruchomości mienia powiatu. 

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. 
Uchwała Nr XIX/193/2021 w sprawie użyczenia nieruchomości mienia powiatu została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 18       
do protokołu. 
 

Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

delegata Powiatu Ostródzkiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów 

Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. 

Starosta poinformował, że w miejsce Pani Adriany Faraś-Bąk, która zakończyła pracę 
w Starostwie, Zarząd proponuje Pana Jana Kacprzyka Wicestarostę na drugiego 
delegata powiatu ostródzkiego do Zgromadzenia Związku. 
 
Następnie 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. 
Uchwała Nr XIX/194/2021 w sprawie wyboru delegata Powiatu Ostródzkiego  
do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego została podjęta 18 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i stanowi 
załącznik Nr 19 do protokołu. 
Protokół głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 20       
do protokołu. 
 
Jedenastym punktem porządku obrad były sprawozdania z działalności komisji 

Rady Powiatu w 2020 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 21 do protokołu.  
Pytań do sprawozdań nie zgłoszono. 
 



5 
 

Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 

Radny Struk poprosił, aby przesłać wszystkim radnym, plan wieloletni zadań 

drogowych i mostowych, który został przyjęty przez Zarząd. 

Starosta poinformował, że przedmiotowy plan zostanie przesłany radnym. 

Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 

radnych. 

Nie złożono interpelacji, zapytań ani wniosków. 

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

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

Protokołowała:  

Anna Szostek 

 

 


