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PROTOKÓŁ  Nr XXI/2021 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 9 lipca 2021 r. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1310. 
Podjęto uchwały od Nr XXI/207/2021 do Nr XXI/212/2021. 
 
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik 
Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Beata Mazur otworzyła XXI sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji, zwołaną w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie 
powiatowym, na wniosek Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
Następnie powitała radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych gości oraz  
na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 

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 Krzysztofa Żyndę. 

Następnie poprosiła Pana Starostę o zabranie głosu i uzasadnienie wniosku  

o zwołanie sesji w tym trybie. 

Starosta poinformował, że głównym powodem, dla którego zwołano sesję jest 

wprowadzenie zmian w budżecie powiatu. Dodał, że po rozstrzygnięciu przetargu  

na remont drogi w Gminie Miłakowo i w Gminie Morąg, okazało się, że zaplanowane 

wcześniej środki na realizację inwestycji są niewystarczające i należy dokonać zmian 

w budżecie i jeśli tylko Rada przyjmie zaproponowane zmiany, to już po sesji nastąpi 

podpisanie umowy z wykonawcą. Następnie Starosta wyjaśnił, że zmieniony budżet 

zabezpiecza także środki na wymianę nawierzchni orlika przy LO w Ostródzie oraz 

brakujące środki, wynikające z rozstrzygnięcia przetargu, w kwocie ok. 3 tys. zł  

na realizację inwestycji polegającej na wyniesieniu przejść dla pieszych  

przy ul. Jagiełły. Ponadto poinformował także, że wszystkie wnioski dotyczące przejść  

dla pieszych, które zostały złożone przez powiat, spotkały się z akceptacją Pana 

Wojewody i przeszły do dalszej akceptacji przez Pana Premiera. 

Na zakończenie Starosta dodał, że kolejnym bardzo ważnym elementem zwołania 

sesji jest przyjęcie programów Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, które 

wygasły z końcem ubiegłego roku. Wyjaśnił, że w wyniku przeprowadzonej  

w jednostce kontroli zadań własnych w tym zakresie, wykazano brak opracowanych 

programów. Dlatego też wywiązując się z zaleceń pokontrolnych, zgodnie z którymi te 
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programy należy opracować i przyjąć, Zarząd postanowił o przedłożeniu Radzie 

projektów uchwał w przedmiotowym zakresie. 

Uwag do porządku nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
1. Otwarcie 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 przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego 

mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie 

promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku  

do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2025”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji 

zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej. 

7. 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. 
8. Zamknięcie sesji. 

 

Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego  
na lata 2021-2035. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XXI/207/2021 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 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. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
II wersję projektu uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XXI/208/2021 w sprawie  zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
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Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
„Powiatowego Programu Profilaktycznego mającego na celu udzielenie 
specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XXI/209/2021 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza  
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 
do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”, została 
podjęta jednogłośnie 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 przyjęcia  
do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostródzkim na lata  
2021 – 2025”. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XXI/210/2021 w sprawie   przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2025”, została podjęta jednogłośnie 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 powierzenia 
Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z obszaru pomocy 
społecznej. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XXI/211/2021 w sprawie  powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji 
zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, 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 określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
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W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr XXI/212/2021 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 13 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXI sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 

Protokołowała:  

Karolina Świątek 

 


