PROTOKÓŁ Nr III/2014
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 grudnia 2014r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1105, zakończono o godz. 1237.
Podjęto uchwały od Nr III/6/2014 do Nr III/9/2014.
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył III sesję Rady Powiatu
w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości
oraz na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym może obradować
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Stanisława Orzechowskiego.
Następnie poinformował, że na podstawie § 20 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy
punkt Nr 5 w brzmieniu: „5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których
w 2014 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych”.
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
„Za” wnioskiem głosowało 23 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad, gdyż wniosek
uzyskał bezwzględna ilość głosów.
Dotychczasowe punkty od 5 do 7, otrzymują numerację od 6 do 8.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Wobec powyższego, porządek przedstawiony przez Przewodniczącego, brzmiał
następująco:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
3. Ustalenie składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, w tym
podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2014 roku
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji
uchwał Rady.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Sprawy różne.
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Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich
sesji.
Uwag do protokołu I sesji Rady Powiatu z dnia 1 grudnia 2014r. nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada, 21 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół I sesji
Rady Powiatu z dnia 1 grudnia 2014r.
Do protokołu II sesji Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2014r. uwag nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada, 22 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół II sesji
Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2014r.
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2014 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przedstawiła następujące propozycje zmian w
budżecie, zatwierdzone przez Zarząd w dniu 12 i 19 grudnia br.:
1) zmiany w planie dochodów:
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie dochodów własnych – 46 101 zł,
- zwiększenie w ZSZiO w Morągu dochodów własnych – 34 580 zł,
- zwiększenie w ZDP w Ostródzie dochodów własnych – 67 103 zł,
- zwiększenie w PPP w Ostródzie dochodów własnych – 234 zł,
- zwiększenie w PCPR dochodów własnych (środki na obsługę PFRON) – 10 000
zł,
2) zmiany w planie wydatków:
- zwiększenie w Starostwie na zakup mebli w budynku Starostwa powiatowego –
10 000 zł,
- zwiększenie w Starostwie wydatków bieżących – 3 936 zł,
- zwiększenie w Starostwie na zadanie „Przebudowa dachu na budynku sali
gimnastycznej w ZSZ im. Staszica w Ostródzie (środki własne) – 400 zł,
- zwiększenie w Starostwie na zadanie „Likwidacja barier transportowych – zakup
mikrobusu dla SOSW w Miłakowie (środki własne) – 4 000 zł,
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – z dochodów własnych na wydatki
rzeczowe i VAT – 46 101 zł,
- zwiększenie w ZSZiO w Morągu z dochodów własnych na pokrycie wynagrodzeń
i pochodnych – 8 330 zł,
- zwiększenie w ZSZiO w Morągu z dochodów własnych na pochodne od płac,
kursy szkoleniowe dla młodzieży oraz zakup kas fiskalnych do przeprowadzenia
egzaminu zawodowego – 19 400 zł,
- zwiększenie w ZSZiO w Morągu z dochodów własnych na pokrycie pochodnych
od płac – 6 850 zł,
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie na zadanie „Zakup bieżni rehabilitacyjnej”
(środki własne) – 9 000 zł,
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie na zadanie „Zakup patelni elektrycznej”
(środki własne) – 6 808 zł,
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie na zadanie „Zakup kserokopiarki” (środki
własne) – 10 000 zł,
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zwiększenie w ZDP z dochodów własnych na zimowe utrzymanie dróg – 67 103
zł,
zwiększenie w PCPR z dochodów własnych na zakup sprzętu komputerowego
i wyposażenie – 10 000 zł,
zmniejszenie w Starostwie na zadaniu pn. „Modernizacja kancelarii głównej
w budynku Starostwa Powiatowego” (kwoty po przetargu) – 18 336 zł,
zmniejszenie w SOSW w Szymanowie (przesunięcie na zakup bieżni
rehabilitacyjnej) – 9 000 zł,
zmniejszenie w SOSW w Szymanowie (przesunięcie na zakup patelni
elektrycznej i kserokopiarki) – 16 808 zł,
3) korekta inwestycji:
zwiększenie na przebudowę dachu na budynku sali gimnastycznej w ZSZ im.
Staszica – 400 zł,
zwiększenie na likwidację barier transportowych – zakup mikrobusu dla SOSW
w Miłakowie – 4 000 zł,
zwiększenie na zakup bieżni rehabilitacyjnej w SOSW w Szymanowie – 9 000 zł,
zwiększenie na zakup patelni elektrycznej w SOSW w Szymanowie – 6 808 zł,
zwiększenie na zakup kserokopiarki w SOSW w Szymanowie – 10 000 zł,
zmniejszenie na modernizację kancelarii głównej w budynku Starostwa
Powiatowego w Ostródzie – 18 336 zł,
4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących
jednostkach: z dnia 12 grudnia br. Starostwo – 120 625 zł, LO w Ostródzie –
9 949 zł, ZSL w Morągu – 28 843 zł, ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 22 000 zł,
ZSR w Ostródzie – 16 112 zł, ZSZiO w Morągu – 11 074 zł, SOSW w
Szymanowie – 54 570 zł, SOSW w Miłakowie – 9 114 zł, ZPSWR w Ostródzie
– 44 039 zł, PPP w Morągu – 147 zł, ZDP w Ostródzie – 54 109 zł, Komenda
Straży Pożarnej – 3 358 zł, PCPR – 85 000 zł, PINB – 5 698 zł, z dnia 19
grudnia br. Starostwo – zw. 165 354 zł, zm. 186 354 zł, LO w Ostródzie – 961
zł, ZSZiO w Morągu – 8 591 zł, SOSW w Szymanowie – 16 410 zł, Powiatowy
Urząd Pracy – zw. 28 125 zł, zm. 7 125 zł.

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Wanda Łaszkowska prosiła o wyjaśnienie dwóch kwot na wynagrodzenia.
Skarbnik Bożena Szewczyk odpowiedziała, że odprawy dla etatowych członków
Zarządu wynoszą 117 525 zł. Natomiast kwota 146 000 zł wynika z oszczędności
rocznych i planowana jest na wypłatę nagród świątecznych dla pracowników.
Oszczędności powstały głównie z długotrwałych zwolnień lekarskich. Kwota
wynagrodzeń nie została zwiększona.
Radna Wanda Łaszkowska zapytała, jaki wydział będzie meblowany za kwotę
10 000 zł.
Skarbnik Bożena Szewczyk odpowiedziała, że będzie meblowany pokój członka
Zarządu. Meble do tego pokoju przeniesione zostaną z pokoju Wicestarosty,
natomiast do pokoju Wicestarosty zostaną zakupione nowe meble. Jest oferta na
kwotę 8 000 zł.
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Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie,
przedstawił treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, została
podjęta 20 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie składu liczbowego
i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, w tym podjęcie uchwały.
Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni zgłosili już swój udział w wybranych
komisjach. Prosił o zgłoszenie tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.
Następnie odczytał zgłoszonych radnych do poszczególnych komisji i zapytał, czy
wszyscy radni, którzy zgłosili akces do pracy w komisjach, wyrażają zgodę na pracę
w tych komisjach.
Radny Artur Munje zgłosił akces do pracy w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i prosił
o wykreślenie go z ze składu Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego
i Zdrowia.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję, przedstawił treść
projektu uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych
komisji Rady Powiatu, została podjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego było
następnym punktem porządku obrad.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Wanda Łaszkowska stwierdziła, że nie wie czym kierowali się projektodawcy
ustalając najwyższe wynagrodzenie Starosty Ostródzkiego, który dopiero rozpoczyna
tę pracę. Powiedziała, że ustalając Staroście maksymalne wynagrodzenie, Rada
zamyka mu drogę awansu i brak możliwości wynagrodzenia za wykazanie się dobrą
pracą przynoszącą efekty dla tego powiatu. Radna wnioskowała o ustalenie
Staroście na początek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5 000 zł, dodatku
funkcyjnego w wysokości 1 500 zł, dodatku specjalnego w wysokości 30%. Razem
z dodatkiem stażowym byłoby to 9 450 zł. Zdaniem radnej, jest to rozsądna
propozycja i dobra również dla budżetu powiatu.
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, że wójt gminy Dąbrówno poprosił Radę
o ustalenie mu najniższej stawki wynagrodzenia, a jak będzie się wykazywał dobrą
pracą, to rada mu podwyższy wynagrodzenie. W gminie Grunwald rada również
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obniżyła wynagrodzenie wójta. Powiedział, że jest to dobry argument przemawiający
za wnioskiem radnej Wandy Łaszkowskiej. Radny zapytał, czy to prawda, że
Wicestarosta ma podniesioną pensję o 1 500 zł.
Radny Jan Kacprzyk stwierdził, że przykład obniżenia wynagrodzenia wójtowi gminy
Grunwald nie jest trafnym przykładem, ponieważ rada gminy jest w opozycji do wójta
i złośliwie obniżyła mu wynagrodzenie. Wójt gminy Grunwald jest jednym z dwóch
wójtów w województwie warmińsko-mazurskim, którzy sprawują swoje funkcje
nieprzerwanie wiele lat. Powiedział, że poprzedni starosta też miał wysokie
wynagrodzenie, a poza tym zatrudniał „sztab” ludzi na stanowiskach, na których
zdaniem radnego nie powinni się pojawić.
Radny Antoni Smolak stwierdził, że takie porównywanie jest nie na miejscu, bo nie
odzwierciedla sytuacji. Poza tym w naszym powiecie są jeszcze inne gminy i różne
sytuacje, jeśli chodzi o wynagrodzenia wójtów.
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że jeśli chodzi o wynagrodzenie, to przeszedł
„bardzo ciernistą drogę”, kiedy 8 lat temu został Starostą Ostródzkim. Wtedy
wynagrodzenie starosty było dużo niższe, a do tego, które miał na koniec
poprzedniej kadencji, dochodził 8 lat. Stwierdził, że na tej ciernistej drodze stał
obecny Wicestarosta, który już dziś otrzymał podwyżkę 1 500 zł, na którą zasłużył,
będąc w opozycji w poprzedniej kadencji. Zdaniem radnego, jest to „skok na kasę”,
bo na wynagrodzenie trzeba zasłużyć swoją pracą. Obecna władza sama zobaczy,
czy któreś stanowiska są potrzebne, czy nie. Po dwóch tygodniach rządzenia nie
powinna tego podważać. Zdaniem radnego, Wicestarosta dostając 1 500 zł więcej od
swojego poprzednika, uprawia politykę, a to nie jest działalność samorządowa, to jest
„po prostu skok na kasę”.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie
i poddał pod głosowanie wniosek radnej Wandy Łaszkowskiej o ustalenie Staroście
Ostródzkiemu wynagrodzenia w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze – 5 000 zł,
dodatek funkcyjny – 1 500 zł, dodatek specjalny w wysokości 30%, dodatek stażowy
– 20%.
W glosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada, 5 głosami „za”, przy 17 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, nie
przyjęła wniosku do realizacji.
Przewodniczący przedstawił treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego, została
podjęta 17 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
na realizację których w 2014 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło poinformował,
że w wyniku rezygnacji z przyznanych dofinansowań lub niepełnego ich
wykorzystania w zadaniach: turnusy rehabilitacyjne (pkt 11), sport, kultura, rekreacja
i turystyka osób niepełnosprawnych (pkt 12) oraz likwidacja barier funkcjonalnych
(pkt 14), niewykorzystana zostaje kwota 16.961,64 zł. Z uwagi na zbliżający się
koniec roku proponuje się przesunięcie zwolnionych środków na zadanie
„Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, art.
35a ust. 1 pkt. 7 lit. c.” (pkt 13). Ilość wniosków oczekujących w tym zadaniu oraz
krótka procedura ich realizacji zapewni wykorzystanie przesuniętych środków
w całości. Powyższa propozycja zmian została skonsultowana z Powiatową
Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i uzyskała opinię pozytywną.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję, przedstawił treść
projektu uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr III/9/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2014 roku przeznacza
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący prosił o zgłaszanie utworzonych klubów radnych, które są
niezbędne w celu powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Następnie ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że następnym
punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między
sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie.
Wicestarosta Edmund Winnicki poinformował, że zawiązał się klub radnych
„Porozumienie morąskie” w składzie: Edmund Winniki – przewodniczący
i członkowie: Ewa Szczurowska, Elżbieta Dziubińska, Antoni Smolak, Piotr Strzylak,
Tomasz Orłowski.
Przewodniczący poinformował, że na jego ręce wpłynęły zgłoszenia dwóch klubów:
1) klub radnych w składzie: Olgierd Dąbrowski – przewodniczący i członkowie:
Andrzej Wiczkowski, Cezary Pec, Grzegorz Kastrau, Grażyna Ostas, Jan
Kacprzyk,
2) klub Radnych Prawicy w składzie: Grzegorz Kierozalski – przewodniczący
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i członkowie: Zbigniew Zabłocki, Stanisław Orzechowski, Artur Munje,
Wojciech Paliński, Dariusz Struk.
Następnie zapytał, czy są inne propozycje klubów.
Radny Włodzimierz Brodiuk złożył na ręce Przewodniczącego zgłoszenie klubu
„Razem dla Powiatu”. Powiedział, że przeczytał w prasie wywiad z Wicestarostą
Edmundem Winnickim. Następnie radny przytoczył następujące wypowiedzi
Wicestarosty: „...przez ostatnie lata na terenie gminy Morąg nie było większych
inwestycji powiatowych. ... Teraz będzie inaczej. Razem reprezentujemy Morąg
i będziemy dbać o jego interesy, ...Będziemy gospodarzami, chcemy robić wszystko
jak najlepiej, dzieląc publicznymi finansami sprawiedliwie.” Radny stwierdził, że ma
przygotowany wykaz inwestycji drogowych w Morągu i gminie Morąg, które przez te
osiem lat były wykonane na kwotę ponad 6 mln zł, m.in.: przebudowa ulicy Leśnej
i Pułaskiej w Morągu, przebudowa drogi Sambród – Morąg. To są duże inwestycje
i nie można mówić, że nic się nie zrobiło. Założenie koalicji w poprzednich latach było
takie, że będą robione tylko te duże inwestycje, na które będzie dofinansowanie
zewnętrzne. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie
zostały zrealizowane zadania na prawie 6 mln zł. Radny prosił, aby obecna koalicja
wykorzystywała środki zewnętrzne. Prosił również, aby nie dyskredytowała tego, co
robili poprzednicy.
Przewodniczący poinformował, że radny Włodzimierz Brodiuk zgłosił klub „Razem dla
Powiatu” w składzie: Włodzimierz Brodiuk – przewodniczący oraz członkowie”
Wanda Łaszkowska, Stanisław brzozowski, Mirosław Markowski, Andrzej
Waszczyszyn.
Radny Zbigniew Zabłocki złożył, w imieniu mieszkańców Miłakowa, wniosek
w sprawie chodnika w Miłakowie. Poinformował, że taki wniosek składany był już
w roku 2005. Prosił, aby w planach nie pomijać Miłakowa. Radny podziękował byłem
Staroście za pomoc Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu
w Miłakowie.
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że czytał wypowiedzi Wicestarosty
Winnickiego i jest zdziwiony, że nie sprawdził w Wydziale Finansowym, jakie
faktycznie inwestycje były realizowane w Morągu. Stwierdził, że Wicestarosta będąc
w poprzedniej kadencji w opozycji, nie zauważył lub nie chciał zauważyć, iż niektóre
inwestycje wyprzedzały Ostródę, jeśli chodzi o szkoły. Przypomniał, że w LO
w Morągu był robiony dach na sali gimnastycznej za 241 000 zł, w tym roku była
wymiana okien za 150 000 zł. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
naprawiany był dach w sali gimnastycznej, która była wybudowana z własnych
środków. Usuwana była awaria za 75 000 zł. Ponadto były robione różne remonty:
w bibliotece, w internacie. Nie można wypowiadać się publicznie, że nic nie było
robione. Takich inwestycji chciałyby również inne gminy. Zwrócił się do radnych
z Morąga i stwierdził, że w pierwszej kolejności obecny Wicestarosta zdecydował
o zakupie mebli, a nie o chodniku na ul. Leśnej, nie ulica Pułaskiego a podwyższenie
poborów. Zapytał, czy tak ma działać Wicestarosta. Jak to się ma do zapewnień
w czasie wyborów. Stwierdził, że przez cztery lata jego pobytu w tym gabinecie, nie
słyszał, aby ktoś mówił, iż ten gabinet jest źle wyposażony. Zdaniem radnego, jest to
pokazanie, kto tu rządzi i decyduje.
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Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że z władzą trzeba się rozstać z klasą.
Gdyby te argumenty przedstawiał ktoś inny, nie byli starostowie, to byłoby
wiarygodne i można byłoby się nad tym zastanowić, natomiast im nie wypada.
To wynagrodzenie Starosty nie jest istotną rzeczą w skali budżetu
stukilkumilionowego. Zdaniem radnego, projektodawcy tego wynagrodzenia wiedzą
co robią i radny daje im kredyt zaufania. Rada jest przed uchwaleniem budżetu
powiatu i dyskusja nie powinna się toczyć na temat mebli za 8 000 czy 5 000 zł lub
podwyżki o 1 500 zł, tylko na temat budżetu. Proponował dać szansę i kredyt
zaufania nowym władzom, a dopiero kiedy go zawiodą, wtedy można próbować
kierować ich na właściwe tory. Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, dzisiaj radni powinni
rozmawiać o sprawach merytorycznych.
Radny Jan Kacprzyk stwierdził, że problemem było to, iż poprzedni Starosta nie miła
ochoty współpracować z większością samorządowców i dopiero wybory
zweryfikowały jego podejście do samorządów. Trzeba było w odpowiednim czasie
słuchać samorządowców, którzy mają swoje priorytety. Kłamstwem jest, że
realizowane były wszystkie inwestycje, gdzie było dofinansowanie. Radny
przypomniał, że prosił o realizację zadania w Mielnie, gdzie było dofinansowanie
w wysokości 150 000 zł ze strony gminy Grunwald i ta inwestycja nie została
zrealizowana.
Radny Olgierd Dąbrowski przestrzegał radnych przed zwyczajem i komentowaniem
wszystkiego, co ukazuje się w prasie. Skoro ten artykuł ukazał się w prasie, to tam
również jest miejsce na polemikę w tym temacie.
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że chciałby, aby ta rada nie żyła ciągle
przeszłością i tym co było, bo te osoby, które się wypowiadały nie chciałyby, aby
wracać do pewnych rzeczy, które miały miejsce. Nie jest to miejsce dla
populistycznych sytuacji. Apelował do wszystkich, aby patrzyli w przód. „Trzeba
pogodzić się z sytuacją jaka jest – stwierdził Starosta – i patrzeć na to co możemy
zrobić razem dla tego powiatu, a nie co nas dzieli.” Prosił radnych o pomoc, jeśli
maja wiedzę i doświadczenie, w tym co będzie w przyszłości.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodniczący prosił o zastanowienie się, kto chciałby pracować w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku. Swoją kandydaturę można zgłosić w okresie między
sesjami.
Powiedział, że chciałby, aby radni mieli więcej szacunku do siebie. Jedno zdanie
wypowiedziane w niewłaściwym tonie, w niewłaściwym kontekście, powoduje to,
że cały powiat tym żyje, a to jest niepotrzebne. Zapraszał, aby skupić się na strategii
rozwoju powiatu, aby proponować rozwiązania dla tego powiatu istotne z punktu
widzenia jego interesu. Natomiast wycieczki osobiste Przewodniczący proponował
załatwiać na łamach prasy bądź w innych przeznaczonych do tego miejscach.
Starosta zaprosił wszystkich radnych na spotkanie wigilijne trzech samorządów, które
odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 13-tej na zamku ostródzkim. Tym, którzy nie
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będą mogli uczestniczyć w tym spotkaniu, Starosta życzył zdrowia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.
Przewodniczący życzył wszystkim zdrowych, radosnych Świąt Bożena Narodzenia
spędzonych w gronie rodzinnym, niech te sprawy polityczno-społeczne pozostaną
za tymi drzwiami.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął III Sesję Rady
Powiatu w Ostródzie V kadencji.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Paliński
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Barbara Węglarz

