
Protokół Nr III/2010 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 31 grudnia 2010 r. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1205, zakończono o godz. 1220. 
Podjęto uchwałę Nr III/16/2010.  
 

W sesji uczestniczyło 19 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła III sesję Rady Powiatu 
w Ostródzie zwołaną w trybie art..15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym, 
powitała zebranych oraz na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, przy 
którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Bogdana Głowacza. 
 
Porządek obrad, zgodnie z propozycją wnioskodawców, brzmiał następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających       

z upływem roku budżetowego 2010 i ustalenia planu finansowego. 
3. Zamknięcie sesji. 

 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że znane są już wszystkie kwoty 
wydatków niewygasających. Następnie przedstawiła brakujące kwoty wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2010: 
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę basenu w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno- Wychowawczym w Szymanowie- 39.360 zł, 
- Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem ppoż. w budynku 

internatu  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego  w  Ostródzie- 
251.477 zł, 

- Remont Centrum Kształcenia Ustawicznego- usunięcie zagrzybienia- 77.151 zł, 
- LDV Uczenie się przez całe życie- wizyty przygotowawcze na Cypr- 6.195 zł, 
- Rozwój i zastosowanie modułów pomocniczych na lekcji matematyki w kontekście 

międzynarodowym- program COMENIUS- 46.498 zł 
- Program z POKL- Bądź aktywny zainwestuj w siebie- 65.590 zł, 
- Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego- droga do sukcesu młodzieży powiatu 

ostródzkiego- 22.613 zł, 
Skarbnik poinformowała również o wykreśleniu dwóch zadań z wykazu wydatków 
niewygasających: „Zintegrowanego systemu promocji turystycznej obszaru Kanału 
Elbląskiego”, które to zadanie jest zaplanowane w budżecie powiatu na 2011 rok 
oraz „Rozwój aktywnej integracji społecznej przy udziale PCPR w Ostródzie”. Po 
szczegółowej analizie okazało się bowiem, że zadanie będzie musiało zostać 
wprowadzone autopoprawką Zarządu Powiatu do budżetu na 2011 rok. 
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Skarbnik powiedziała, że łączna kwota wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2010 wynosi 1.826.132 zł. Po przetargach oszczędności wynoszą 
ponad 200.000 zł. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przedstawiła 
projekt uchwały. 
 
Podczas głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających         
z upływem roku budżetowego 2010 i ustalenia planu finansowego tych wydatków 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca  zamknęła III sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 

Wanda Łaszkowska 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 


