
PROTOKÓŁ  Nr II/2018 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 6 grudnia 2018r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1425. 
Podjęto uchwały od Nr II/7/2018 do Nr II/11/2018. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur  otworzyła II sesję Rady Powiatu 
w Ostródzie, powitała radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych i przybyłych 
gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, przy którym może 
obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Następnie poinformowała, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą 
urządzeń nagrywających dźwięk i obraz oraz są transmitowane w internecie.  
Osoby uczestniczące w sesji Rady Powiatu wyrażają zgodę na przetwarzanie                     
i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz 
art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   2016/679    
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - 
tzw. RODO. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Waldemara Błaszkiewicza. 
 
Następnie poinformowała, że  związku z tym iż, z przyczyn technicznych głosowanie 
jawne za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego 
wykazu głosowań radnych na dzisiejszej sesji nie jest możliwe, zostaną 
przeprowadzane głosowania imienne w następujący sposób: radni wyczytywani 
według listy wstają i określają sposób swojego głosowania. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że na podstawie § 19 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o 3 nowe  
punkty Nr 4, 5 i 6 w brzmieniu: „4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na użyczenie nieruchomości. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w 
budżecie powiatu na 2018 rok.” 
Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja 
Wiczkowskiego. 
 
Starosta Wiczkowski  poinformował, że pierwszy projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki jest związane z 
przedłużeniem trwałości projektu realizowanego przez ZLOT. Druga uchwała w 
sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości, dotyczy ostródzkiego 
szpitala, gdzie od 2006 roku czynsz dzierżawny wynosi 123 zł, co nie jest kwotą 
rynkową. W tej chwili na ukończeniu są inwestycje w szpitalu, w których okres 
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trwałości projektu wynosi 5 lat. Proponowany projekt uchwały jest ściśle związany z 
rozliczeniem samego projektu  oraz rozliczeniem w trakcie jego trwałości. Ponadto 
nie może być takiej sytuacji, że część budynków szpitalnych jest spółki, część jest 
dzierżawiona, a część użyczana. Stwierdził, że należy to uporządkować, co przyczyni 
się również do lepszego rozliczenia w okresie trwałości. Z kolei zmiany w budżecie 
pozwolą na uporządkowanie budżetu przed końcem roku i funkcjonowanie bez 
problemów jednostek organizacyjnych powiatu.  
Starosta poinformował, że przyjęcie budżetu na 2019 rok planowane jest na sesji    
w okresie między świętami a Sylwestrem. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku 
obrad oraz poprosiła sekretarza obrad Waldemara Błaszkiewicza o odczytanie          
w kolejności alfabetycznej nazwisk radnych oraz odnotowanie głosów. 
 
Radny Waldemar Błaszkiewicz wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób 
swojego głosowania.  
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
„Za” wnioskiem radnego głosowało 23 radnych. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada dokonała zmiany w porządku obrad, gdyż 
wniosek uzyskał bezwzględną ilość głosów.  
Dotychczasowe punkty od Nr 4 do Nr 6, otrzymują numerację od 7 do 9. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie rozszerzenia porządku obrad, stanowi 
załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Ustalenie składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu,     

w tym podjęcie uchwały. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za 

usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2019 r. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie hipoteki. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
9. Sprawy różne. 

 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Radny Dariusz Struk stwierdził, że w protokole z I sesji jest zapisane, że Starosta 
Andrzej Wiczkowski złożył, po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych, 
wniosek o rozszerzenie sesji. Natomiast faktem jest bezspornym, co widać na 
materiale audiowizualnym, że został on złożony w trakcie, kiedy Pan Andrzej 
Wiczkowski złożył ślubowanie i złożył wniosek o rozszerzenie sesji. Następnie 
jeszcze trzech radnych złożyło ślubowanie. To jest bardzo istotny element tego 
protokołu.  
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Radny Struk złożył wniosek formalny o przegłosowanie zmiany zapisów w protokole, 
„aby było to tak jak było w rzeczywistości”.  Radny poinformował również,  
że w przypadku gdy wniosek nie przejdzie, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
złoży odrębny zapis do protokołu. 
 
Starosta wyjaśnił, że złożył wniosek na ręce radnego seniora, który prowadził obrady. 
A po złożeniu przez wszystkich radnych ślubowania ponowił wniosek i poinformował, 
że prowadzący obrady ma obowiązek jego przegłosowania, po czym, radny senior 
odpowiedział, że tego nie zrobi. 
 
Radny Struk powiedział, że Klub Radnych PiS złoży swój odrębny wniosek              
do protokołu, ponieważ rzeczywiście radny Andrzej Wiczkowski kończył słowa 
ślubowania „ślubuję”  i od razu położył kartkę na biurko przewodniczącego seniora. 
Taka była rzeczywistość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to można to odtworzyć. Jeżeli 
Rada nie przyjmie wniosku o zmianę zapisu w protokole,  radni PiS złożą oddzielny 
wniosek odnośnie tego punktu. 
 
Starosta Wiczkowski powtórzył, że rzeczywiście położył wniosek na biurko  
po ślubowaniu, ale po złożeniu przez wszystkich radnych ślubowania, poprosił 
radnego  seniora o przegłosowanie wniosku, to jest równoznaczne ze złożeniem 
wniosku. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zaproponował, skoro Pan Starosta Wiczkowski 
powiedział, że najpierw składał wniosek, później składał wniosek ponownie, aby             
w protokole umieścić zapis, że „na początku został złożony wniosek, następnie 
trzech kolejnych radnych dokonało aktu ślubowania, po czym wniosek został 
ponownie złożony.” 
 
Radna Jolanta Dakowska stwierdziła, że można wnieść do protokołu poprawki i cała 
Rada nie musi takiej poprawki głosować. 
 
Radca prawny Marcin Walerzak wyjaśnił, że został złożony przez jednego z radnych 
wniosek formalny i musi zostać on poddany pod głosowanie. Radni muszą się 
wypowiedzieć w tej kwestii, czy chcą sprostowania protokołu, czy zostanie on 
przyjęty w takiej formie jak został opublikowany, ponieważ podlega on publikacji. 
 
Starosta złożył wniosek, aby Rada w dniu dzisiejszym nie głosowała nad przyjęciem 
protokołu z I sesji i przełożyła to na kolejną sesję, w międzyczasie zostaną 
rozstrzygnięte wątpliwości. 
 
Radny Dariusz Struk wycofał swój wniosek, zgodził się ze Starostą Wiczkowskim,            
że należy przeanalizować wątpliwości. 
 
Przewodnicząca Beata Mazur poddała pod głosowanie wniosek Starosty 
Ostródzkiego o niegłosowanie w dniu dzisiejszym nad przyjęciem protokołu z I sesji i 
przełożenie tego na kolejną sesję. 
 
Przewodnicząca poprosiła sekretarza obrad o odczytanie w kolejności alfabetycznej 
nazwisk radnych oraz odnotowanie głosów. 
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Radny Waldemar Błaszkiewicz wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób 
swojego głosowania.  
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
„Za” wnioskiem głosowało 23 radnych. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada przyjęła wniosek Starosty o niegłosowanie  
w dniu dzisiejszym nad przyjęciem protokołu z I sesji i przełożenie tego na kolejną 
sesję.  
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wniosku Starosty, stanowi załącznik  
Nr 4 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie składu liczbowego i osobowego 
stałych komisji Rady Powiatu, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że ostateczny projekt uchwały radni otrzymali  
w dzisiejszych materiałach i otworzyła dyskusję.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała  
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Radny Waldemar Błaszkiewicz wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób 
swojego głosowania.  
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych 
komisji Rady Powiatu, została podjęta  jednogłośnie- 23 głosami „za” i stanowi 
załącznik Nr 5 do protokołu. 
Imienny wykaz głosowania radnych nad projektem uchwały w sprawie ustalenia 
składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, stanowi załącznik Nr 6 
do protokołu. 
 
Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie 
obowiązujących w 2019 r. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Tadeusz Bera poinformował, że co 
roku jest przedkładany projekt uchwały, która ustala stawki za holowanie i 
przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art.130a ustawo Prawo o ruchu 
drogowym. Minister Finansów w drodze rozporządzenia corocznie publikuje 
maksymalne stawki, jakie można pobierać za te czynności. Dzisiejszy projekt 
uchwały nie zawiera maksymalnych stawek, z uwagi na zaskarżanie przez 
prokuratorów uchwał ustalających właśnie maksymalne stawki. Uchwała opiera się 
na stawkach wynikających z rozstrzygniętego przetargu na holowanie oraz kosztach 
administracyjnych powiatu wynoszących około 30%. 
Naczelnik poinformował, że powiat do tej pory nie dokładał do tego zadania, a wręcz 
udawało się trochę zarobić. Prawdopodobnie zmieni się to teraz, z uwagi  
na to, że każdego roku około 10 pojazdów jest nieodbieranych, są one 
przechowywane przez 8-10 miesięcy, potem następuje w drodze sądowej przepadek 
pojazdu na rzecz powiatu i jest on licytowany. Właściciele otrzymują decyzję 
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kosztową, której zazwyczaj nie opłacają. Egzekucja należności z tego tytułu jest 
bardzo ograniczona, ponieważ są to ludzie, którzy nie posiadają dochodów. 
 
Radny Marek Husar zapytał, kto pokrywa koszty uszkodzenia pojazdów podczas ich 
holowania. 
 
Naczelnik Bera odpowiedział, że podmiot holujący jest ubezpieczony z tego tytułu. 
Jeżeli takie zdarzenie będzie miało miejsce, to jest to kwestia ubezpieczyciela 
podmiotu holującego. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Radny Waldemar Błaszkiewicz wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób 
swojego głosowania.  
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2019 r. została podjęta  
jednogłośnie- 23 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Imienny wykaz głosowania radnych nad ww.  projektem uchwały, stanowi załącznik 
Nr 8 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki. 
 
Naczelnik Wydziału Promocji Henryk Kropidłowski poinformował, że dzisiejszy 
projekt uchwały ma związek z realizowanym przez Zachodniomazurską Lokalną 
Organizacją Turystyczną od 2012 roku projektem, w którym partnerem był powiat. 
Projekt został zakończony. Od 2015 roku trwa jego utrwalanie, które zakończy się w 
maju 2019 roku. Z Urzędem Marszałkowskim został podpisany aneks do umowy na 
realizację projektu, przedłużający jego realizację o 5 miesięcy. W związku z tym, 
wydłuża się również jego trwałość. Zatem zachodzi konieczność przedłużenia 
ustanowienia hipotek, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych 
jakie mogą powstać na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Naczelnik poinformował, że 
audyt projektu przewidywany jest w marcu 2019 roku. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym 
punkcie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła sekretarza o odczytanie w kolejności alfabetycznej 
nazwisk radnych oraz odnotowanie głosów radnych. 
 
Radny Waldemar Błaszkiewicz wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób 
swojego głosowania.  
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr II/9/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  
na ustanowienie hipoteki została podjęta  jednogłośnie- 23 głosami „za” i stanowi 
załącznik Nr 9 do protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych nad ww. projektem uchwały, stanowi załącznik      
Nr 10 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości było 
kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów Marek 
Standara  wyjaśnił, że w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
zgoda Rady jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. Dzisiejszy projekt uchwały dotyczy działki 155/6 zabudowanej 
budynkiem szpitala, przy ul.Jagiełły 1 w Ostródzie i wyraża zgodę na użyczenie tej 
nieruchomości na czas nieoznaczony od dnia 1 stycznia 2019 roku. Naczelnik 
poinformował również, iż dnia 28 listopada br. została rozwiązana za porozumieniem 
stron umowa dzierżawy z PZOZ w Ostródzie S.A., z uwagi na fakt, iż wartość 
czynszu dzierżawnego nie odpowiadała wartości rynkowej. Tego samego dnia 
przedmiotowa nieruchomość została przekazana w użyczenie, na czas oznaczony do 
dnia 28 lutego 2019 roku. Dodał, że dzisiejsza uchwała pozwoli na zawarcie umowy 
na czas nieoznaczony. 
 
Radny Struk zapytał czy w przypadku przejęcia szpitala w przyszłości przez inny 
podmiot, w przypadku jego sprywatyzowania, ta umowa wówczas jego nie 
obowiązuje, będzie musiał podpisać nową umowę. 
 
Naczelnik Wydziału Marek Standara odpowiedział, że umowa wówczas ten podmiot 
nie obowiązuje, ponieważ dotyczy konkretnego kontrahenta. 
 
Radny Struk zasugerował, aby do materiałów dotyczących spraw geodezyjnych 
dołączane były mapki poglądowe, aby nie było nieporozumień, których działek 
dotyczą. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła sekretarza o odczytanie w kolejności alfabetycznej 
nazwisk radnych oraz odnotowanie głosów radnych. 
 
Radny Waldemar Błaszkiewicz wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób 
swojego głosowania.  
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości, 
została podjęta 21 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik Nr 11 do protokołu. 
Imienny wykaz głosowania radnych nad ww. projektem uchwały, stanowi załącznik    
Nr 12 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2018 rok. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że w dzisiejszych materiałach 
radni otrzymali propozycję zmian w budżecie. Zwyczajowo  zmiany są omawiane     
na posiedzeniach komisji, jednak z uwagi na to, że przed sesją jeszcze komisje       
nie funkcjonowały, zmiany zostaną omówione przez nią szerzej na dzisiejszej sesji.  
Następnie Skarbnik przedstawiła następujące propozycje zmian w budżecie powiatu 
na 2018 rok: 

1) zmiany w planie dochodów: 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zakup pralnico- wirówki i urządzenia 

biofeedback dla DPS w Szyldaku- 34.987 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na bieżącą działalność DPS-ów  - 8.600 

zł, 

˗ zwiększenie z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników - 172.703 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu nagród specjalnych w Funduszu Pracy dla Pracowników 

PUP- 99.000 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych (ZSL Morąg)- 484 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych (ZSZ im. Petöfi  w 

Ostródzie)- 28.621 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych (ZSZ im.Staszica  

w Ostródzie)- 6.860 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych (ZSR im. Witosa  

w Ostródzie)- 1.531 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych (SOSW Miłakowo)- 4.507 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych (SOSW Szymanowo) - 

90.000 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych (ZPP w Ostródzie)- 805 zł, 

˗ zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na bieżącą działalność DPS-ów  

po analizie liczby mieszkańców- 540 zł, 

2) zmiany w planie wydatków: 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zakup pralnico- wirówki i urządzenia 

biofeedback dla DPS w Szyldaku- 34.987 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji dla DPS Szyldak na zakup bieżni -4.600 

zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji dla DPS Molza na zakup zamrażarki   

i kosza odocare- 4.000 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia wpływów z refundacji wynagrodzeń 

pracowników- 172.702 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych- zakup materiałów                        

do remontu po zalaniu w ZSL Morąg- 484 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych na braki                              

w wynagrodzeniach i pochodnych w ZSZ im. Petöfi- 28.621 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych na braki                                          

w wynagrodzeniach i pochodnych w ZSZ im.Staszica - 35.741 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych na braki                                        

w wynagrodzeniach i pochodnych w ZSR im. Witosa - 1.531 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych  na bieżące funkcjonowanie 

SOSW Miłakowo- 4.507 zł, 
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˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych  na braki                                     

w wynagrodzeniach i pochodnych w SOSW Szymanowo- 90.000 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych  w ZPP Ostróda- 805 zł, 

˗ zwiększenie na składkach społecznych w PCPR- 576 zł, 

˗ zwiększenie na zadaniu Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb obwodu 

drogowego w Morągu -106.000 zł, 

˗ zwiększenie na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

przepustu w ciągu dr. 1183N Godkowo- Strużyna- Niebrzydowo Wlk. dr. 1180 N- 

korekta paragrafu- 14.760 zł, 

˗ zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla 

pracowników PUP- 99.000 zł, 

˗ zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji dla DPS Szyldak po analizie liczby 

mieszkańców- 540 zł 

˗ zmniejszenie  na składkach społecznych (PUP)- 576 zł, 

˗ zmniejszenie po przetargu na zadaniu Wykonanie ochrony p.poż oraz systemu 

oddymiania grawitacyjnego i napowietrzania klatki schodowej w ZSZ im. Staszica- 

28.881 zł, 

˗ zmniejszenie na zadaniu Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb obwodu 

drogowego w Ostródzie- 2.100 zł, 

˗ zmniejszenie na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

przepustu w ciągu dr. 1183N Godkowo- Strużyna- Niebrzydowo Wlk. dr. 1180 N- 

korekta paragrafu- 14.760 zł, 

3) korekta inwestycji: 

˗ zwiększenie na zadaniu Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb obwodu 

drogowego w Morągu- 106.000 zł, 

˗ zwiększenie na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

przepustu w ciągu dr. 1183N Godkowo- Strużyna- Niebrzydowo Wlk. dr. 1180 N- 

korekta paragrafu- 14.760 zł, 

˗ zmniejszenie na zadaniu Wykonanie ochrony p.poż oraz systemu oddymiania 

grawitacyjnego i napowietrzania klatki schodowej w ZSZ im.Staszica- 28.881 zł, 

˗ zmniejszenie na zadaniu Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb obwodu 

drogowego w Ostródzie- 2.100 zł, 

4) przesunięcia między rozdziałami i paragrafami  w następujących jednostkach: 

Starostwo - 17.428 zł, ZSL Morąg- 448 zł, ZSZ im.Petöfi Ostróda- 38.500 zł, ZSR 

im.Witosa Ostróda- 41.047 zł, ZSZiO i PPP Morąg- 18.525 zł, SOSW Szymanowo- 

85.000 zł, SOSW Miłakowo- 13.038 zł, ZPP Ostróda- 11.916 zł, KP PSP Ostróda- 

2.238 zł, PCPR Ostróda- 34.771 zł, PUP Ostróda- 374 zł, Świetlica Terapeutyczna 

Ostróda- 1.465 zł. 

 

Radny Stanisław Orzechowski poinformował, że w zakresie budżetu powiatu 

wstrzyma się od głosu. Dodał, że nie jest to podyktowane treścią zapisów, lecz tym,  

iż Zarząd w dniu 28 listopada zatwierdził zmiany w budżecie, natomiast radni 

otrzymali materiały tuż przed sesją. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski wyjaśnił, że zmiany w budżecie przedstawione przez 

Panią Skarbnik, Zarząd zatwierdził na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. 
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Radny Orzechowski wyraził zdanie,  że w takim razie jest błąd w sprawozdaniu, 

ponieważ nie ma w nim informacji o dzisiejszym posiedzeniu. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że 28 listopada Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian  

w budżecie powiatu, które są w kompetencji Zarządu. Radni otrzymują tylko 

informację o tych zmianach. Przypomniała, że Zarząd może zmieniać budżet w 

obrębie paragrafów rzeczowych, nie może natomiast zwiększać wynagrodzeń i nie 

może zmian w inwestycjach dokonywać.  Dzisiejsze zmiany nie mogły być 
przedmiotem uchwały Zarządu, to musi być uchwała rady Powiatu. Uchwała Zarządu 

z 28 listopada obejmuje zupełnie inne zmiany w budżecie. Natomiast dzisiejsze 

posiedzenie Zarządu było tuż przed sesją i te zmiany zostały dzisiaj przedstawione. 

 

Radny Dariusz Struk poruszył sprawę budowy wiaduktu. Stwierdził, że są 

doniesienia, iż koszty niedoszacowania tej inwestycji sięgają 6 mln złotych netto. 

Zapytał, czy nie stanowi to zagrożenia, że powiat będzie musiał znaleźć środki w 

budżecie, aby wspomóc Miasto. 

 

Starosta Wiczkowski odpowiedział, że wiadukt jest budowany w systemie 

„zaprojektuj- wybuduj”. Nie ma możliwości prawnej, aby dopłacić do inwestycji, która 

jest realizowana przez BUDIMEX. Firma co prawda wystąpiła z takim roszczeniem 

do inwestora, czyli do Miasta. Niedługo mają się spotkać grupy prawników jednej  i 

drugiej strony, żeby rozwiązać tą sytuację.  

Starosta podkreślił, że nasz samorząd powiatowy nie wyasygnuje żadnej kwoty 

dodatkowej na budowę wiaduktu i nie przekaże żądnych dodatkowych środków  

na ten cel. Jedynie przekaże Miastu dotację otrzymaną z Ministerstwa, część do 

końca bieżącego roku, pozostałą- ponad dziesięciomilionową, w przyszłym roku. 

 

Radny Struk zapytał, czy środki z Ministerstwa nie są zagrożone, ze względu  

na opóźnienie w terminach. 

 

Starosta odpowiedział, że nie są zagrożone, ponieważ powiat ma je już na koncie. 

Ponadto data rozliczenia dotacji była do końca tego roku, ze względu na to, iż nie 

jest możliwe dokończenie inwestycji w tym terminie, jest możliwość przesunięcia 

rozliczenia do przyszłego roku. To skutkuje dla powiatu, jako podmiotu składającego 

wniosek, tylko tym, że w przyszłym roku budżetowym nie będzie mógł się starać  
o środki z rezerwy na inne cele. 

 

Radny Zbigniew Zabłocki zapytał, czy dokumentacja na drogę w kierunku na 

Godkowo na terenie Gminy Miłakowo jest wykonywana, czy już może wykonana. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska stwierdziła, że w tej 

chwili nie pamięta, ale sprawdzi i udzieli radnemu odpowiedzi. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
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Przewodnicząca poprosiła sekretarza o odczytanie w kolejności alfabetycznej 
nazwisk radnych oraz odnotowanie głosów radnych. 
 
Radny Waldemar Błaszkiewicz wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób 
swojego głosowania.  
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, została 
podjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik               
Nr 13 do protokołu. 
Imienny wykaz głosowania radnych nad ww. projektem uchwały, stanowi załącznik    
Nr 14 do protokołu. 
 

Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 

 

Radny Stanisław Orzechowski, poprosił o poprawkę w sprawozdaniu błędu 

pisarskiego, gdzie w punkcie 4 podpunkt 9)  powinno być z dnia 28 listopada 2018 r. 

Następnie radny zapytał o konsekwencje finansowe dla budżetu powiatu w związku    

z podziałem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inwestycji na dwa: Wydział 

Budownictwa i Architektury oraz Wydział Techniczno- Inwestycyjny oraz o przyczyny 

tego podziału. Radny przypomniał, że na ostatniej sesji ubiegłej kadencji została 

podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji na kwotę 4,5 mln zł. 

 

Starosta wyjaśnił, że jest to powrót do pierwotnego stanu, gdzie były dwa wydziały: 

Budownictwa i Architektury i Wydział Techniczno- Inwestycyjny i było dwóch 

naczelników. W związku z odejściem na emeryturę Naczelnika Wydziału 

Budownictwa oraz niemożnością znalezienia osoby na to stanowisko, została podjęta 

decyzja o połączeniu tych dwóch wydziałów. Z analizy sytuacji inwestycyjnej wynika, 

że nie jest możliwe kierować tymi bardzo ważnymi w sposób ciągły. Nie ma 

możliwości prowadzenia ich przez jednego naczelnika. Konsekwencji finansowych 

tego podziału nie ma żadnych, z uwagi na to, iż w 2018 roku było przewidywanych 

dwóch naczelników i w przyszłym roku jest podobnie. 

 

Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Waldemar Gazda zapytał o system do głosowania. 

 

Radny Stanisław Szeluga poinformował, że bardzo wiele osób skarży się, że nie ma 

oznakowania zjazdu z drogi Nr 7 na drogę powiatową biegnąca do Morąga. W 

związku z powyższym wnioskuje o wystąpienie do Zarządu Dróg Krajowych o 

wykonanie oznakowania zjazdu z drogi Nr 7 na Morąg. 

Radny poinformował również, że po wykonaniu parkingu przed jednym ze sklepów  

z centrum Morąga, został „przecięty” bardzo uczęszczany chodnik przy ulicy 

Mickiewicza. Nie zostało wykonane wypłaszczenie i jest duży uskok i w związku  

z tym nawet osoby sprawne mają problem z jego pokonaniem, a co dopiero osoby 

niepełnosprawne. Radny złożył wniosek o wykonanie wypłaszczenia w tym miejscu. 



11 

 

Radny Zbigniew Zabłocki złożył wniosek o zatrudnienie w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno- Wychowawczym w Miłakowie zastępcy dyrektora, z uwagi na odejście 

byłego dyrektora oraz kierownika internatu. 

 

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

 

Radny Dariusz Struk poinformował o powstaniu Klubu Radnych Prawa                                   

i Sprawiedliwości, do którego należą radni: Stanisław Orzechowski, Zbigniew 

Zabłocki, Piotr Błaszkiewicz i Dariusz Struk, jako przewodniczący. 

 

Starosta w odpowiedzi na wniosek radnego Zabłockiego, w sprawie zatrudnienia 

zastępcy dyrektora w SOSW Miłakowo, poinformował, że w chwili obecnej w 

placówce jest trochę ponad 40 dzieci. W związku z tym nie ma potrzeby zatrudniania 

etatowego zastępcy dyrektora, ale na pewno musi pojawić się tzw. społeczny 

zastępca, którego Pani dyrektor finansowo wynagrodzi za dodatkową pracę.  

Starosta poprosił o szybkie zwołanie pierwszych posiedzeń dzisiaj powstałych 

komisji, z uwagi na konieczność rozpoczęcia prac nad budżetem. Poinformował,  

że głosowanie nad budżetem na 2019 rok planowane jest na sesji między świętami  

a Sylwestrem. 

W odpowiedzi na pytanie radnego Waldemara Gazdy Starosta poinformował, że 

został rozpoczęty proces wyboru wykonawcy sprzętu  do głosowania. Będą piloty do 

głosowania oraz duży monitor umożliwiający śledzenie głosowań na bieżąco. 

Planowany jest również zakup tabletów dla radnych, aby materiały na sesję i komisje 

nie musiały być przesyłane w formie papierowej. 

Starosta poprosił o zgłaszanie klubów radnych, ponieważ tylko kluby mogą wskazać 
swoich przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Na następnej sesji planowane jest powołanie tych dwóch komisji. 

Starosta, w związku ze zmianami w budżecie dotyczącymi środków 

na nagrody, wyjaśnił, że jeżeli będzie decyzja o ich wypłaceniu, to będą one rzędu 

1.200 zł na osobę. Starosta podkreślił, że relacja zarobków urzędników do innych 

grup zawodowych jest inna niż kiedyś to miało miejsce. Nagrody w jakiś sposób 

rekompensują pracę. 

Poinformował również, iż w związku z odejściem parę miesięcy temu  na emeryturę 

Zastępcy Skarbnika, na to stanowisko została awansowana Pani Aneta Polanowska, 

która od wielu lat pracuje w Starostwie oraz jest osobą kompetentną. 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała o konieczności złożenia oświadczeń 

majątkowych do 19 grudnia br., według stanu na dzień złożenia oświadczenia oraz  

o złożeniu ankiety, której druk otrzymali radni na poprzedniej sesji. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła II Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
 
Protokołowała: 
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Aneta Markowska 

 
 


