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PROTOKÓŁ  Nr XXII/2021 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 30 września 2021 r. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz.1330. 
Podjęto uchwały od Nr XXII/213/2021 do Nr XXII/219/2021. 
 

W sesji uczestniczyło 20 radnych, w tym radny Marek Husar w trybie zdalnym, 
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła XXII 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. 
 
Ponadto 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 Waldemara Gazdę. 
 
Uwag do porządku nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu 

zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 

pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2022 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Ostródzie za I półrocze 2021 roku. 
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10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 

Rady. 

11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

12. Sprawy różne. 
 

 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich 

sesji. 

Uwag do protokołu z XX sesji Rady Powiatu z dnia 26.05.2021 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XX sesji Rady Powiatu. 
Protokół  głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 

Uwag do protokołu z XXI sesji Rady Powiatu z dnia 9.07.2021 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXI sesji Rady Powiatu. 
Protokół  głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 3 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 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. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 
II wersję projektu uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XXII/213/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
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Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  

w budżecie powiatu na 2021 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. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 
II wersję projektu uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XXII/214/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
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 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. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XXII/215/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza się 
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środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.  
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim  

na lata 2021 – 2027”. 

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. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype.  
Uchwała Nr XXII/216/2021 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027”, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej,  

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 

 

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. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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. 
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W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XXII/217/2021  w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu 
zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, została podjęta         
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.  
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 13 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 2022 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. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XXII/218/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2022 r., została podjęta         
jednogłośnie  i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Ósmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie delegowania 

radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

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. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
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Pan Starosta zgłosił kandydaturę radnego Jana Kacprzyka, zaś radny Struk zgłosił 
kandydaturę radnego Zbigniewa Zabłockiego. 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur do składu komisji nie zgłoszono. 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszone 
kandydatury. 
 

W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za zgłoszonymi kandydaturami do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
Protokoły glosowań nad zgłoszonymi kandydaturami stanowią załącznik Nr 16  
do protokołu. 
 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie, przedstawiła treść projektu 
uchwały i poddała go pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, w tym radny Marek Husar, który głosował 
imiennie za pośrednictwem Skype. 
Uchwała Nr XXII/219/2021 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, 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 sprawozdanie z realizacji rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie za I półrocze 2021 

roku. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 19 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 20 do protokołu. 

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 

Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 

radnych. 

Radna Dziubińska poinformowała, że złożyła wniosek z prośbą o uwzględnienie  

w budżecie na przyszły rok remontu ul. Kościuszki i ul. Dworcowej w Morągu oraz 

remontu drogi na odcinku Nowy Dwór – Chojnik. Ponadto zapytała, czy wiadomo już 

kiedy będzie rozstrzygnięcie wniosków w Polskim Ładzie, bo z tego co wie, remont 

drogi na odcinku Nowy Dwór - Chojnik został uwzględniony we wniosku, składanym  

w ramach przedmiotowego programu. 

Pan Starosta potwierdził, że inwestycja, o której wspomniała radna Dziubińska, jest 

jednym z elementów tego wniosku jaki został złożony w ramach programu. Całkowity 

koszt złożonych przedsięwzięć to 21 mln zł, a dofinasowanie jest przewidziane  

w wysokości do 95%. Dodał, że rozstrzygnięcia wniosków w ramach programu Polski 



7 
 

Ład jeszcze nie ma, ale najprawdopodobniej ma się ono pojawić przed uruchomieniem 

kolejnego naboru wniosków w październiku. 

Radny Winnicki poparł wniosek radnej Dziubińskiej dotyczący remontu drogi  

na odcinku Nowy Dwór – Chojnik, stwierdzając, że jest to chyba najgorsza droga  

w powiecie i wyraził zadowolenie z faktu, że została ona ujęta we wniosku w ramach 

programu Polski Ład. Następnie poinformował, że złożył do Zarządu Powiatu pisma  

z prośbą o uwzględnienie w budżecie powiatu na przyszły rok remontu drogi 

powiatowej w miejscowości Wenecja w kierunku Kudypy-Jędrychówko-Morąg oraz  

w kierunku Gląd i Wilamowa. Dodał, że są to drogi bardzo często użytkowane przez 

dużą ilość ludzi, którzy dojeżdżają tymi drogami do pobliskiego zakładu pracy. Radny 

zaznaczył, że w powyższej sprawie otrzymał również pismo od Pani Sołtys Wenecji, 

która oprócz tego, wnioskowała także o wykonanie ekspertyzy i remontu przepustu  

w Wenecji. Dodał, że z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Ostródzie wie, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest w trakcie 

realizacji, z czego bardzo się cieszy. Następnie poinformował, że złożył również 

wniosek na budowę chodnika w miejscowości Kretowiny. Wyjaśnił, że z uwagi na to, 

iż jest to największa miejscowość turystyczna na terenie Gminy Morąg, w której 

wypoczywa mnóstwo ludzi, to aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom,  

jak i turystom, należałoby wybudować w Kretowinach chodnik z możliwością 

poruszania się także rowerami. Na zakończenie radny poprosił Zarząd o przychylenie 

się do przedstawionych inwestycji. 

Radny Gazda zapytał Pana Starostę na jakim etapie realizacji jest budowa rond  

w Ostródzie i czy były jeszcze prowadzone jakieś rozmowy w tej sprawie. 

Pan Starosta zaznaczył, że drogi są jednym z najważniejszych priorytetów na terenie 

powiatu. Dodał, że inwestycje czy remonty stają się coraz bardziej kosztowne, 

ale ma poczucie, że tych inwestycji drogowych wykonywanych jest i będzie dość dużo, 

jeśli chodzi o jedną kadencję, ale nie oznacza to, że nie ma potrzeb w tym zakresie. 

Poinformował także, że prowadzi rozmowy ze Starostą Działdowskim w sprawie 

remontu drogi łączącej Dąbrówno z powiatem działdowskim i dodał, że otrzymał 

również deklarację od Starosty Działdowskiego i Wójta Rybna o uczestniczeniu  

w kosztach przedmiotowej inwestycji, która obejmuje również przebudowę mostu  

w Dąbrównie. Ponadto poinformował, że są już przymiarki do sporządzenia wspólnie 

z powiatem działdowskim dokumentacji, pozwalającej rozpocząć realizację  

ww. inwestycji. 

W odpowiedzi na zapytanie radnego Gazdy, Pan Starosta przypomniał, że na rondo 

przy skrzyżowaniu ul. Drwęckiej z ul. Grunwaldzką powiat otrzymał 4 mln zł z funduszy 

rządowych. Dodał, że został sporządzony program funkcjonalno-użytkowy, 

obejmujący w szerszym zakresie przedmiotowe zadanie, gdyż nie obejmuje tylko 

samego ronda, ale także drogi, które łączą te rondo, a całkowity koszt tej inwestycji  

wg tego programu to 10 mln zł. Pan Starosta wyjaśnił, że w związku z tym, że środków 

przewidzianych na realizację tego przedsięwzięcia brakuje, poszukuje się innych 

rozwiązań i dodał, że jeśli nie pojawią się środki zewnętrzne, to trzeba będzie okroić 

to zadanie do wykonania samego ronda jeszcze w tej kadencji. Następnie Pan 

Starosta poinformował, że jeśli chodzi o dwa pozostałe ronda, to sytuacja jest trochę 

trudniejsza, gdyż jeśli rozpocznie się budowa ronda przy ul. Grunwaldzkiej  
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i ul. Drwęckiej, to nie możliwe jest wykonanie w tym samym czasie budowy tych dwóch 

pozostałych rond, ponieważ miasto zostanie zamknięte transportowo. Dodał,  

że na rondo koło starego Sądu jest wykonana przez miasto dokumentacja, która jest 

już w posiadaniu powiatu, natomiast na drugie rondo koło Netto został wykonany 

program funkcjonalno-użytkowy obejmujący jeszcze jedno rondo i żeby usprawnić 

ruch w kierunku ul. Gizewiusza, należałoby wykonać tam drugie mniejsze rondo,  

a to są już duże pieniądze. Wyjaśnił, że priorytetem dla Zarządu jest rozpoczęcie  

w przyszłym roku budowy ronda przy ul. Drwęckiej i ul. Grunwaldzkiej, bo to się też 

dobrze składa z planami inwestycyjnymi samorządu miejskiego, który zaplanował  

w tym czasie przebudowę ul. I Dywizji. Na zakończenie Pan Starosta dodał,  

że wszystkie wnioski dotyczące dróg będą składane wszędzie, gdzie tylko jest  

to możliwe i jeśli znajdą się możliwości dofinasowania, to Zarząd będzie starał się 

szukać środków własnych na realizację tych przedsięwzięć, aby poprawić jakość dróg 

na terenie powiatu. 

Radny Waszczyszyn podziękował Panu Staroście, że wziął pod uwagę również remont 

drogi na terenie Gminy Dąbrówno. Dodał, że jest to droga, która łączy nie tylko dwa 

powiaty, ale także dwie gminy i jej stan jest rzeczywiście fatalny. Zaznaczył również, 

że ma zapewnienie parlamentarzystów o pomocy w pozyskaniu dodatkowych środków 

na realizację tego zadania. Kończąc wypowiedź, w imieniu mieszkańców oraz 

wszystkich, którzy uczęszczają tą drogą, podziękował za pamięć.  

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły sprawozdania 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych  

na terenie nadzoru wodnego za rok 2020 oraz pisma z Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu informujące o przyznaniu dotacji dla Parafii  

w Marwałdzie w wysokości 200 000 zł na remont dachu,  Parafii we Florczakach  

w wysokości 24 000 zł na prace konserwatorskie elewacji wschodnich kościoła, 

zniszczonych w skutek pożaru, Parafii w Chojniku w wysokości 285 000 zł  

na wykonanie izolacji pionowej fundamentów, kanalizacji deszczowej oraz 

uzupełnienie tynków wewnątrz kościoła i Parafii w Rychnowie w wysokości 170 000 zł 

na remont dachu wieży oraz impregnację drewnianych elewacji. Ponadto dodała,  

że pismo informujące o przyznaniu dotacji przesłał także Urząd Marszałkowski  

w Olszynie, który udzielił dotacji Parafii w Małdytach w wysokości 10 000 zł na remont 

tynków wewnętrznych kościoła oraz Parafii we Florczakach w wysokości 30 000 zł  

na prace konserwatorskie elewacji wschodnich kościoła, zniszczonych w skutek 

pożaru. Następnie poinformowała, że pisma i sprawozdania są do wglądu w Biurze 

Rady. 

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


