
PROTOKÓŁ  Nr III/2018 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 27 grudnia 2018r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1545. 
Podjęto uchwały od Nr III/12/2018 do Nr III/28/2018. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur  otworzyła III 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 radną Jolantę Dakowską. 
 
 Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018- 2033. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających                  

z upływem roku budżetowego 2018 i ustalenie planu finansowego tych wydatków. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019-2033. 
6. Uchwalenie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2019, w tym podjęcie uchwały.  
7. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, w tym podjęcie uchwały. 
8. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu, w tym podjęcie 

uchwały. 
9. Podjęcie uchwały  w sprawie podróży służbowych radnych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powiatowego programu ochrony środowiska. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem  



2 

 

lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków.  

15. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. 
16. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 

Rady. 
17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
18. Sprawy różne. 
 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski, odnośnie wniosku z poprzedniej sesji poinformował,  
że dokładnie przeanalizował protokół, który jest zgodny z prawdą i złożył wniosek  
o przyjęcie protokołu w niezmienionej formie. 
 

Innych uwag do protokołu I sesji Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2018 r.  
nie zgłoszono. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Rada przyjęła protokół I sesji, 17 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
 
Protokół głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Radny  Bogdan Purzycki zwrócił uwagę, aby Przewodnicząca wyjaśniła radnym  
jak mają głosować, czy po kolei, czy jednocześnie. 
 
Przewodnicząca odpowiedziała, że radni, którzy uczestniczyli w posiedzeniach 
przedsesyjnych komisji zapoznali się z systemem do głosowania oraz ćwiczyli sposób 
głosowania. Wyjaśniła również, że w momencie ogłoszenia głosowania, radni od razu 
przystępują go głosowania. 
 
Radny Purzycki stwierdził , że sesja jest transmitowana  i ludzie którzy ją obserwują, 
też muszą wiedzieć o co chodzi. Podobnie jest z porządkiem obrad, dla radnych jest 
on oczywisty, bo mają go przed oczami, ale obserwujący obrady, nie wiedzą nad czym 
obraduje Rada. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, czy zgodnie z zapisami Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, głosowanie nie powinno się odbywać poprzez podniesienie ręki  
i poprzez system elektroniczny. 
 
Przewodnicząca potwierdziła, że tak powinno być. 
 
Starosta Wiczkowski powiedział, że najlepszą rozwiązaniem jest , aby wydłużyć czas 
głosowania elektronicznego. Poprosił również radnych o szybkie oddawanie głosów 
przy pomocy systemu. 
 
Radny Dariusz Struk stwierdził, że system jest widoczny i wyniki są widoczne  
na tablicy.  
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Przewodnicząca w celu usystematyzowania, poprosiła aby radni w momencie 
ogłoszenia głosowania „za”, kto jest „za” podnosi rękę i naciska odpowiedni przycisk, 
podobnie: kto jest  „przeciw’ i kto „wstrzymał się”. Poinformowała również, że czas 
głosowania został wydłużony do półtorej minuty. 
 
Uwag do protokołu II sesji Rady Powiatu z dnia 6 grudnia 2018 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Rada przyjęła protokół II sesji, 18 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”. 
 

Protokół głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  
 
Drugim punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
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 w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr III/12/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2033, została podjęta 16 głosami „za”, 
przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2018 rok. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 
w tej sprawie. 
 
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. 
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Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 
roku budżetowego 2018 i ustalenie planu finansowego tych wydatków, było kolejnym 
punktem porządku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że dzisiaj przed sesją odbyło się 
posiedzenie Zarządu, na którym zatwierdzono ostateczny wykaz wydatków 
niewygasających i ich kwoty. Następnie przedstawiła zmiany w wykazie wydatków 
niewygasających, w następujących zadaniach: 

˗ Udrożnienie przepustów w ciągu dróg powiatowych, było - 60.600 zł, jest - 
53.599 zł,  

˗ Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Morągu, 
było - 106.000 zł, jest - 105.550 zł,  

˗ Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego, było - 
280.074,50 zł, jest - 287.295 zł 

˗ Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Powiatu, które jest nowym 
zadaniem - 40.117 zł. 

Analogicznie w planie finansowym, w załączniku Nr 2 zmieniły się zadania i ogólna 
kwota wydatków niewygasających na 2.550.809,34 zł, była kwota 2.510.973,24 zł. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii             
w tej sprawie. 
 
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 w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
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Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2018 i ustalenie planu finansowego tych wydatków, 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-
2033 było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował o zmianach w projektach uchwał, zarówno 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033,  
jak i w budżecie na 2019 rok, podyktowanych wydłużeniem terminu realizacji budowy 
wiaduktu w Ostródzie oraz otrzymanymi z Ministerstwa środkami na ten cel. Tylko 
część pieniędzy została przekazana do samorządu miejskiego i dlatego też należy  
je przenieść do budżetu powiatu na 2019 rok i w przyszłym roku przekazać miastu 
Ostróda na dokończenie i opłacenie inwestycji. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 
w tej sprawie. 
 
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. 
 
Przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej    
o projekcie uchwały. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120-258/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu  
w Ostródzie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Ostródzkiego na lata 2019-2033, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały wraz z proponowanymi przez Zarząd poprawkami. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019-2033, została podjęta 17 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Powiatu Ostródzkiego 
na rok 2019, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że w tym punkcie przewidziane jest: 

1) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu, 
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2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4) dyskusja , 

5) głosowanie nad uchwałą. 

Następnie poprosiła o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
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. 
 
Przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o projekcie uchwały. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120-257/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu  
w Ostródzie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok, stanowi załącznik Nr 14  
do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Dariusz Struk stwierdził, że przeglądając budżet zauważył, że sytuacja  
w oświacie wygląda dramatycznie, brakuje w niej co najmniej kilku milionów złotych. 
W poprzednim roku było tak samo. Mówione było, że nie będą zaciągane kredyty, 
zobowiązania, a w ciągu roku najpierw przesunięto wykup 1 mln zł obligacji, gdzie 
koszt obsługi wynosił 600.000 zł, następnie pod koniec kadencji na 4,5 mln zł zostało 
zaciągniętych obligacji. Dzięki temu budżet się „spiął”. A to wszystko wynika  
z niedoszacowania oświaty. W budżecie na 2019 rok została zwiększona subwencja 
ogólna na oświatę, natomiast nie ma w tej chwili „uzupełnienia subwencji ogólnej  
dla jednostek samorządu terytorialnego” , gdzie w 2018 roku wyniosło ono prawie  
15,5 mln zł. Radny zwrócił uwagę na wzrost wynagrodzeń, stwierdził, że w samym 
Starostwie jest to kwota 700.000 zł bez oskładkowania, podobnie jest „na drogach”  itd. 
Pracownicy zasługują na podwyżki, ale w granicach rozsądku. Tworzy się kolejne 
wydziały, stanowiska pracy. Dla dobra powiatu  należy dążyć do tego, aby wydatki 
bieżące były coraz mniejsze. 
Radny poinformował, że Klub Radnych PiS nie będzie „przeciw” temu budżetowi, 
wstrzyma się od głosu, ze względu na zapisaną w nim inwestycję dotyczącą ulicy 
Plebiscytowej. 
 
Starosta, odnośnie wzrostu wynagrodzeń w Starostwie, odpowiedział że podwyżki 
miały już miejsce. Każdy z pracowników otrzymał 300 zł brutto podwyżki. W roku 2019 
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nie przewiduje się żadnych wzrostów wynagrodzeń. Dodał również, że wymienione 
przez radnego Struka stanowiska były, tylko nie były obsadzone.  
W sprawie kosztów finansowania oświaty, Starosta stwierdził, że nie ma samorządu, 
który nie dokłada do oświaty. Poprosił również radnych PiS o wsparcie w pozyskiwaniu 
dofinansowania dla oświaty, poprzez Panią Senator i Pana Posła.  
Niewystarczające ilość środków na oświatę wynika z niedoszacowania subwencji.  
Aby zrealizować zadania oświatowe nałożone na samorząd, konieczne jest dokładanie 
środków własnych powiatu. Koszty oświaty są coraz większe i niestety nie idzie za tym 
subwencja.  
 
Radny Stanisław Orzechowski powiedział, że na ostatniej sesji poprzedniej kadencji, 
rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia obligacji na kwotę 4,5 mln złotych. 
Projekt budżetu na 2019 rok już na samym początku zakłada deficyt w wysokości 
blisko 7 mln złotych. Budżet na rok 2018 zakładał z kolei nadwyżkę w wysokości  
1,7 mln zł, pod koniec roku był to już deficyt w wysokości 1,5 mln zł. Radny zarzucił, 
że powiat cały czas dokłada do szpitala, który jest spółką prawa handlowego.  
W projekcie budżetu na 2019 rok znowu są zapisane środki w wysokości około 
500.000 zł na szpital. 
 
Starosta Wiczkowski wyjaśnił, że kwota 500 tys. złotych jest zabezpieczeniem spłaty 
kredytu przez spółkę. W roku 2018 szpital sam spłacił ratę kredytu, w związku  
z tym w budżecie powiatu zostały „uwolnione” środki na zabezpieczenie kredytu. 
Podobnie jest w przyszłym roku. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk wyjaśniła, że w pierwszej wersji w budżecie  
na 2019 rok planowana była nadwyżka w wysokości 2,7 mln zł. Ta nadwyżka zostałaby 
utrzymana, gdyby inwestycja budowy wiaduktu została zakończona. W 2018 roku 
planowano dla miasta Ostródy dotację na wiadukt w wysokości ponad 14 mln zł.  
W związku z tym, że nie została ona zrealizowana, na koniec roku 2018 do budżetu 
trafi jako wolne środki. Nie można dotacji „zawiesić” na wydatkach niewygasających, 
ponieważ jest to przez Regionalną Izbę Obrachunkową uznawane  
za nieprawidłowość. Aby wybrnąć z tej sytuacji, w planie wprowadzono tą dotację 
(załącznik Nr 8 do uchwały) jako wolne środki, które można wprowadzić po stronie 
przychodów. Wprowadzenie tego do budżetu wymagało zwiększenia wydatków 
poprzez wprowadzenie dotacji dla miasta Ostródy w wysokości 9 mln zł, która  
ma pokrycie w wolnych środkach.  
Skarbnik wyjaśniła również, że uzupełnienie subwencji z rezerwy w wysokości  
15 mln zł, o którym mówił radny Struk, dotyczyło środków na budowę wiaduktu, dlatego 
nie ma tego w budżecie przyszłorocznym, bo nie ma takiej inwestycji.  
Następnie poinformowała, że koszt roczny przesunięcia wykupu 1 mln zł obligacji 
wynosi około 30 tys. złotych. Natomiast całkowity roczny koszt obsługi długu , to kwota 
rzędu 1,2 mln zł, a powiat ma zadłużenia prawie 40 mln zł. Stwierdziła również,  
że na wzrost wydatków bieżących trzeba spojrzeć z perspektywy nadwyżki 
operacyjnej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.  
Na przyszły rok ta nadwyżka operacyjna jest dla powiatu korzystniejsza niż w bieżącym 
roku, bo jest wyższa o prawie 3 mln zł, co pozwala na realizację większych zadań.  
Dodała, że oświata na przyszły rok jest lepiej planowana niż w pierwotnym budżecie 
na bieżący rok. Jest tam pewna rezerwa na pokrycie m.in. wynagrodzeń i inwestycji. 
Budżet na 2019 rok jest lepiej zaplanowany niż na rok 2018. 
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Radny Struk zapytał ile na oświacie w tym roku będzie brakowało środków. 
 
Skarbnik odpowiedziała, że oświata jest w tej chwili zbilansowana, ale mając  
na uwadze oszczędności, w tym roku zostało z oświaty zdjęte 2 mln zł. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki wyraził zdanie, że na inwestycje drogowe w przyszłorocznym 
budżecie jest zaplanowana zbyt niska kwota. Ubolewał  nad  brakiem dalszej realizacji, 
inwestycji na drodze będącej „przedłużeniem” ulicy Daszyńskiego w Miłakowie,  
w stronę granicy powiatu. Dokumentacja została zrobiona na tą drogę. Wojewoda 
obiecał, że środki  z województwa na ten cel znajdą się. Radny stwierdził, że najgorsze 
drogi w powiecie są w Gminie Miłakowo. 
 
Starosta wyjaśnił, że zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji na drogę,  
o której mówił radny Zabłocki jest ujęte w wykazie wydatków niewygasających. 
Dokumentacja jest w trakcie realizacji, a jej brak uniemożliwia złożenie wniosków.  
Przy pojawieniu się środków pozostających w gestii Wojewody, powiat z pewnością 
będzie próbował po te środki sięgnąć. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn wyraził zdanie, że w budżecie na 2019 rok zapomniano 
o Gminie Dąbrówno, która jest gminą posiadającą największa ilość powiatowych dróg 
gruntowych. Radny przypomniał, że wielokrotnie prosił Radę o wsparcie, informował 
również o zdarzeniu, gdzie karetka pogotowia nie mogła dojechać  do pacjenta,   
ze względu na zły stan drogi. Radny zwrócił się do radnych o wsparcie i pomoc  
w tej sprawie. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z proponowanymi przez Zarząd 
poprawkami. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 
2019, została podjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw’ oraz 6 głosach 
„wstrzymujących się”  i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było powołanie Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art.16 ust.2 ustawy o samorządzie 
powiatowym, w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele 
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: przewodniczącego  
i wiceprzewodniczących rady oraz członków zarządu. 
Następnie powiedziała, że wpłynęły na jej ręce zgłoszenia o utworzeniu następujących 
klubów radnych: 

1) „Koalicja Obywatelska”- przewodniczący- Krzysztof Żynda, członkowie: Jolanta 
Dakowska, Alicja Tomasz, 

2) „Dobro Wspólne”- przewodniczący Waldemar Gazda, członkowie: Marek 
Husar, Artur Munje, 
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3) „Koalicja Porozumienie i Zgoda”- przewodniczący Andrzej Wiczkowski, 
członkowie: Elżbieta Dziubińska, Jan Kacprzyk, Jan Marchlewicz, Beata Mazur, 
Grażyna Ostas, Piotr Strzylak, Ewa Szczurowska, Stanisław Szeluga, 

4) „Prawo i Sprawiedliwość”- przewodniczący Dariusz Struk, członkowie 
Waldemar Błaszkiewicz, Stanisław Orzechowski oraz Zbigniew Zabłocki, 

5) „Razem dla Powiatu”- przewodniczący Agnieszka Michalak, członkowie Andrzej 
Waszczyszyn, Bogdan Purzycki. 

 
Przewodnicząca prosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego i członków 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Krzysztof Żynda, w imieniu klubu „Koalicja Obywatelska”, na przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej zgłosił radną Jolantę Dakowską.  
Radna Jolanta Dakowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny Zbigniew Zabłocki, w imieniu klubu PiS, na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej zgłosił radnego Dariusza Struka. 
Radny Dariusz Struk wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W głosowaniu wzięło 23 radnych.  
Rada, 15 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”, 
opowiedziała się za kandydaturą radnej Jolanty Dakowskiej na Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej, jednocześnie odrzucając kandydaturę radnego Dariusza Struka, 
13 głosami „przeciw”, przy 7 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”. 
Protokoły z głosowań na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik  
Nr 17 do protokołu. 
 
Radny Piotr Strzylak, w imieniu klubu „Koalicja Porozumienie i Zgoda”, zgłosił radnego 
Stanisława Szelugę na członka Komisji Rewizyjnej. 
Radny Stanisław Szeluga wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Stanisław Orzechowski, w imieniu klubu radnych PiS, zgłosił radnego Dariusza 
Struka na członka Komisji Rewizyjnej. 
Radny Dariusz Struk wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Bogdan Purzycki, w imieniu klubu „Razem dla Powiatu”, zgłosił radną 
Agnieszkę Michalak na członka Komisji Rewizyjnej. 
Radna Agnieszka Michalak wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Marek Husar, w imieniu klubu „Dobro Wspólne”, zgłosił radnego Artura Munje 
na członka Komisji Rewizyjnej. 
Radny Artur Munje wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za przedstawionymi kandydaturami. 
Protokół z głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej stanowi 
załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projektu uchwały i  przedstawiła jego treść. 
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W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Powiatu, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 16a ust.2 o samorządzie 
powiatowym, w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni,  
w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz członków zarządu. 
 
Przewodnicząca prosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego i członków 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
 
Radny Marek Husar, w imieniu klubu „Dobro Wspólne”, zgłosił radnego Artura Munje 
na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Radny Artur Munje wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn, w imieniu klubu „Razem dla Powiatu”, zgłosił radnego 
Bogdana Purzyckiego na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Radny Bogdan Purzycki wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, czy radny Artur Munje jest tylko członkiem 
Komisji Rewizyjnej, czy także innej komisji 
 
Radny Munje odpowiedział, że jest członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Radny Struk wyraził wątpliwość, czy może w takim przypadku kandydować  
na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, w celu przygotowania przez radcę 
prawnego opinii w tej sprawie. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad 
dzisiejszej sesji o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu 
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
 
Przewodnicząca wyjaśniła, że projekt uchwały jest następstwem złożenia rezygnacji 
radnego Artura Munje z członkostwa w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
Poprosiła radnego Artura Munje o oficjalne złożenie rezygnacji. 
 
 Radny Munje złożył rezygnację z członkostwa i poprosił radcę prawnego  
o wyjaśnienie, kwestii członkostwa radnego w trzech komisjach. Stwierdził również,  
że będąc w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, nie będzie mógł 
uczestniczyć w posiedzeniach przedsesyjnych komisji. 
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Radca prawny Marcin Walerzak wyjaśnił, że w ustawie o samorządzie powiatowym 
jest mowa tylko o kwestii diety. Art. 17 ust. 3 mówi o tym, że „radny pobiera diety  
z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach”. Ustawa nie reguluje liczby 
komisji, w których radny może uczestniczyć. Natomiast Statut Powiatu Ostródzkiego 
stanowi w § 47 ust. 6 , iż „radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji 
stałych, a przewodniczącym tylko jednej”. Stąd słuszna uwaga radnego,  
że w przypadku gdy radny Munje chciałby być przewodniczącym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji , to musi złożyć rezygnację z członkostwa w Komisji Oświaty. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Starosty Andrzeja Wiczkowskiego 
o rozszerzenie obrad sesji o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada 20 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” rozszerzyła porządek obrad  o nowy 
punkt w brzmieniu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu 
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu”. 
Protokół z głosowania nad wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, stanowi 
załącznik Nr 21 do protokołu. 
  
Wobec powyższego dalszy porządek obrad przedstawiał się następująco: 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego  

i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
9. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu, w tym podjęcie 

uchwały. 
10. Podjęcie uchwały  w sprawie podróży służbowych radnych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powiatowego programu ochrony środowiska. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków.  

16. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. 
17. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 

Rady. 
18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
19. Sprawy różne. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, czy w trakcie trwania punktu może zostać 
rozszerzony porządek obrad i czy nie powinien on zostać rozszerzony przed 
przejściem do kolejnego punktu. 
 
Radca prawny Walerzak odpowiedział, że ustawa nie precyzuje momentu, w którym 
może zostać zgłoszony wniosek formalny, a statut stanowi, że taki wniosek poddaje 
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się pod głosowanie po jego zgłoszeniu. Skoro zgłoszona została zmiana porządku 
obrad, jest to dopuszczalne. Tym bardziej, że następuje kontynuacja głosowania nad 
punktem pierwotnym. 
Radny Orzechowski stwierdził, iż teraz jest sytuacja, że Rada przeszła do punktu 
wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, następnie „cofnie się” 
do punktu dotyczącego zmiany uchwały dotyczącej składu komisji stałych, a później 
wróci do wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Radca prawny wyjaśnił, że to nie jest „cofnięcie się” , tylko uzupełnienie porządku 
obrad o dany punkt. Jeżeli nawet byłaby tu jakaś wadliwość, to jaki ona miałaby wpływ 
na ukonstytuowanie się komisji jednej, czy drugiej. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr III/18/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego  
i osobowego stałych komisji Rady Powiatu została podjęta 16 głosami „za”,  
przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
 
Radny Munje poprosił o uregulowanie w przyszłości w Statucie zapisu, aby radny mógł 
uczestniczyć w pracach więcej niż dwóch komisji. 
 
Radny Edmund Winnicki wyjaśnił, że radny może uczestniczyć nawet we wszystkich 
komisjach, tylko nie może wówczas głosować. 
 
Przewodnicząca przypomniała, że były zgłoszone dwie kandydatury 
na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: radnego Artura Munje  
i radnego Bogdana Purzyckiego. Zapytała, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 
 
Radny Bogdan Purzycki zapytał, który punkt obrad jest realizowany.  
 
Przewodnicząca odpowiedziała, że w związku z przeprowadzaniem głosowań  
przy pomocy urządzeń elektronicznych, za prezydium jest wyświetlany realizowany 
punkt porządku obrad. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów, Przewodnicząca poddała  
pod głosowanie zgłoszone kandydatury na przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 
 
W głosowaniu wzięło 23 radnych.  
Rada, 15 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”, 
opowiedziała się za kandydaturą radnego Artura Munje na Przewodniczącego Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji, jednocześnie odrzucając kandydaturę radnego Bogdana 
Purzyckiego, 12 głosami „przeciw”, przy 6 głosach „za” i 5 „wstrzymujących się”. 
Protokoły z głosowań na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik  
Nr 17 do protokołu. 
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Radny Piotr Strzylak, w imieniu klubu „Koalicja Porozumienie i Zgoda”, zgłosił radnego 
Jana Marchlewicza na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Radny Jan Marchlewicz wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn, w imieniu klubu „Razem dla Powiatu”, zgłosił radnego 
Bogdana Purzyckiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Radny Bogdan Purzycki wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Stanisław Orzechowski, w imieniu klubu PiS, zgłosił radnego Zbigniewa 
Zabłockiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Radny Zbigniew Zabłocki wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radna Jolanta Dakowska, w imieniu klubu „Koalicja Obywatelska”, zgłosiła radnego 
Krzysztofa Żyndę na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Radny Krzysztof Żynda wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za przedstawionymi kandydaturami. 
Protokół z głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
stanowi załącznik Nr 25 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła treść projektu uchwały i poddała go pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Powiatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 27  do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie podróży 
służbowych radnych. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
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 w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
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Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie podróży służbowych radnych została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 28 do protokołu 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 29  do protokołu. 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie delegowania 
radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 
w tej sprawie. 
 
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. 
 
Starosta Wiczkowski zgłosił radnego Piotra Strzylaka do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
Radny Piotr Strzylak wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Stanisław Orzechowski poprosił o 5 minut przerwy, celem ustalenia stanowiska 
klubu względem kandydatury, ponieważ radni nie znali konkretnej propozycji 
personalnej przedstawiciela Rady do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Przewodnicząca ogłosiła pięciominutową przerwę o obradach. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie delegowania radnego do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, została podjęta 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 
oraz 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego było następnym punktem 
porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
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. 
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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 w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 32 do protokołu 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 33  do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których 
w 2018 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
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 w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr III/23/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 34 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 35 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powiatowego programu ochrony środowiska był kolejnym 
punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
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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 w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie powiatowego programu ochrony środowiska, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 36 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 37 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
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 w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr III/25/2018 zmieniająca uchwałę 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 38 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 39 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na użyczenie nieruchomości. 
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Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty 
uchwał. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekty uchwał. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości  
w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 40 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 41 do protokołu. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości,  
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 42 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 43 do protokołu. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 44 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 45 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki poprosił o pozytywne rozpatrzenie wniosku dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Miłakowie o wyrażenie zgody     
na zatrudnienie Wicedyrektora tej placówki. Radny poinformował, że na dzień 
dzisiejszy w tej szkole jest 58 uczniów, dyrekcja dużo pracy wkłada, aby pozyskać 
kolejnych uczniów. Stwierdził również, że proponowana przez Starostę funkcja 
„społecznego zastępcy dyrektora” nie istnieje, nie ma możliwości, aby ktoś społecznie 
mógł tą funkcję pełnić.  
 
Starosta odpowiedział, że Zarząd na przedostatnim posiedzeniu nie wyraził zgody    
na zatrudnienie na etacie wicedyrektora Specjalnego Ośrodka w Miłakowie,   
ze względu na to, że jest możliwość wyznaczenia zastępcy „społecznego”. Zarząd nie 
wyrazi zgody na zatrudnienie następnej osoby na stanowisku kierowniczym  
w tej szkole, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Rozwiązanie proponowane przez 
Zarząd, daje możliwość powierzenia funkcji zastępcy, z dodatkowym 
wynagrodzeniem, które określi dyrektor. Zarząd doszedł do porozumienia  
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w tej sprawie z Panią dyrektor, która poradzi sobie z tą sprawą znając  
jej zaangażowanie. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 
Radny Artur Munje złożył wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie Powiatu odnośnie 
możliwości pracy radnego w trzech komisjach Rady Powiatu oraz rozważenie 
wprowadzenia obowiązku udziału radnego w pracach przynajmniej jednej komisji.  
  
Radny Stanisław Orzechowski odczytał wystąpienie następującej treści: „Kilka tygodni 
temu, podczas I sesji Rady Powiatu Ostródzkiego, Rada podjęła decyzję  
o wyborze nowych władz powiatu. Jak pamiętają Państwo, grupa kilku radnych 
zdecydowała, w związku z wątpliwościami natury prawnej, co do prawidłowości 
wniosku o rozszerzenie  porządku obrad, opuścić salę obrad. Również byłem  w grupie 
tych osób i jestem pewny, że odpowiedzialność przed mieszkańcami Powiatu 
Ostródzkiego sprawia, że nie poparlibyśmy Pana Andrzeja Wiczkowskiego  
na stanowisko Starosty Ostródzkiego. Powodem takiej decyzji nie byłaby,  
jak Pan Wiczkowski kilkakrotnie, niezgodnie z prawdą insynuował, zazdrość, czy też 
żądza władzy. Przyczyną braku poparcia byłby fakt, że w naszej ocenie głosowanie  
za kandydaturą Pana Wiczkowskiego, oznaczałoby swoiste udzielenie absolutorium 
wobec dotychczasowej polityki Zarządu Powiatu. W dotychczasowej działalności, 
zarówno zawodowej, społecznej jak i politycznej,  w sposób szczególny staram się 
skupiać na kwestiach związanych z systemem opieki zdrowotnej. Pomimo naszych 
wielokrotnych próśb, wniosków i składanych postulatów, władze powiatu jednak 
działają w sposób, który poddaje w wątpliwość realną troskę o bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańców miasta i powiatu. Wśród działań w obszarze ochrony zdrowia, 
oprócz nagłaśnianych, na koszt podatników, w mediach lokalnych- otwarcia bloku 
operacyjnego, wyliczyć można liczne pomysły, działające na szkodę mieszkańców 
powiatu. Pragnę tutaj wymienić między innymi: 

˗ nieuzasadnione zwolnienia lekarzy z oddziałów chirurgii ogólnej, chirurgii 
urazowo- ortopedycznej i ginekologii, które pod koniec 2015 roku, groziło 
zamknięciem dwóch oddziałów szpitala i dwóch poradni specjalistycznych, 

˗ odejścia z pracy wielu pielęgniarek w odpowiedzi na niesatysfakcjonujące 
warunki pracy, 

˗ próby prywatyzacji laboratorium przy szpitalu, 
˗ zredukowanie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z trzech 

do dwóch osób, gdzie de facto w trakcie jazdy do szpitala, przy pacjencie może 
czuwać jeden ratownik medyczny, ponieważ drugi jest zajęty prowadzeniem 
karetki, 

˗ brak lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne, pomimo tego, że tacy 
lekarze w momencie objęcia przez pana Starostę funkcji pracowali w szpitalu, 

˗ brak lekarza radiologa, niezbędnego do opisywania zdjęć rentgenowskich  
i badań tomografii komputerowej, 

˗ zwolnienie pięciu wieloletnich pracowników pogotowia ratunkowego z Ostródy,  
˗ utworzenie nowych, w naszej ocenie niepotrzebnych, stanowisk 

administracyjnych w szpitalu, pomimo publicznego głoszenia, że placówka jest 
w trudnej sytuacji finansowej, 

˗ brak lekarzy umożliwiających sprawne i codzienne funkcjonowanie systemu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
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˗ zatrudnienie na stanowisko prezesa spółki osoby, która w atmosferze skandalu, 
odeszła z zajmowanych wcześniej stanowisk kierowniczych w dwóch szpitalach 
na Pomorzu, 

˗ odsyłanie pacjentów, również po wypadkach i świeżych urazach do oddalonych 
szpitali, czy nawet prywatnych poradni specjalistycznych, 

˗ nieuzasadnione ze względów epidemiologicznych ogłoszenie dni otwartych 
bloku operacyjnego, podczas których każda osoba, bez właściwych środków 
ochrony osobistej, mogła wejść na blok operacyjny, który powinien być 
miejscem maksymalnie pozbawionym drobnoustrojów chorobotwórczych. 

Dotychczasowe działania, jak już wspomniałem we wstępie, pozwalają na wątpliwości, 
co do troski Pana Starosty o dobro zdrowotne mieszkańców powiatu i pomimo decyzji 
większości z Państwa radnych obecnych na tej sali, nadal bacznie będziemy się 
przyglądać działaniom Zarządu Powiatu w tej materii”. 
Następnie radny odczytał i złożył na ręce Starosty Andrzeja Wiczkowskiego zapytania 
dotyczące sytuacji w PZOZ w Ostródzie S.A.   
 
Starosta Wiczkowski odnośnie wypowiedzi radnego Orzechowskiego, stwierdził   
że problemy w szpitalnictwie są. W ciągu ostatnich lat sytuacja w szpitalach 
powiatowych diametralnie się pogorszyła, ponieważ wynagrodzenie za tzw. „jeden 
punkt” nie wzrosła od 10 lat. Samorząd nasz stara się przekazywać środki na to, aby 
szpital był coraz lepszy. Przez 4 lata poprzedniej kadencji do szpitala zostało 
przekazanych wiele środków samorządowych, wiele zostało pozyskanych środków  
zewnętrznych. Przez ostatnie 4 lata w szpitalu zostało więcej zrobione niż przez 40 lat 
jego funkcjonowania. Odnośnie sytuacji kadrowej, Starosta poinformował,  
że rzeczywiście ruch kadrowy w każdej placówce istnieje, odchodzili lekarze,  
na to miejsce przychodzili nowi. Część lekarzy, którzy odeszli chce wrócić do szpitala.  
Na tą chwilę problemów kadrowych nie ma. Lekarze anestezjolodzy podpisali 
kontrakty. Starosta zaznaczył, że szpitalowi potrzebny jest spokój i o to zaapelował  
do radnych. Stwierdził, że szpital jest bardzo specyficznym zakładem pracy i od strony 
finansowej nie może więcej płacić zarówno lekarzom jak i pielęgniarkom. 
Zaproponował również zaproszenie na spotkanie prezesa spółki, w celu 
przedstawienia przez niego sytuacji w szpitalu. Starosta poinformował o otwarciu 
nowej pracowni rentgenowskiej oraz o zwiększeniu szpitalowi  środków  za ryczałt,  
z powodu wykonania przez niego w I półroczu ryczałtu w 103 %. Tym sposobem 
zwiększają się przychody szpitala. Jedynym sposobem na rozwój szpitala jest 
rozwijanie świadczonych usług. Zadaniem samorządu jest finansowanie i rozwój  
w kwestii sprzętu i bezpieczeństwa. W tej kadencji również trzeba będzie przeznaczyć 
środki na szpital. Proces poprawy  jakości funkcjonowania szpitala od strony usług jest 
procesem trudnym i długotrwałym. 
 
Radny Stanisław Orzechowski stwierdził, że Starosta jako Przewodniczący Zarządu 
Powiatu odpowiada za realizację bieżących zadań szpitala. Dodał, że jako pracownika 
służby zdrowia, nie cieszyłaby go zła sytuacja  w szpitalu. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przypomniał, że w styczniu zaistniała groźba zamknięcia 
oddziału ginekologiczno- położniczego, gdzie karetki czekały pod szpitalem w celu 
ewakuacji pacjentek do innych szpitali. Powiedział, że w bloku operacyjnym, który 
został zrobiony po starej kuchni, zarywa się podłoga i odpadają sanitariaty. Ponadto 
blok został zaplanowany nie do końca jak powinien. Radny zapytał za jaką kwotę został 
sprzedany poprzedni tomograf komputerowy, który można było jeszcze naprawić. 



20 

 

Radny przypomniał również o próbach prywatyzacji diagnostyki oraz zwolnieniach 
lekarzy ortopedów. Stwierdził, że radni opozycyjni nie straszą mieszkańców szpitalem, 
a jedynie troszczą się o niego i jego pacjentów. Dodał, że o opinię na temat 
ostródzkiego szpitala należy zapytać się ludzi na ulicy. 
 
Starosta powiedział, aby nie wracać do tego co było, ponieważ ważne są nowe zadania 
stojące przed szpitalem. Zachęcił radnych do przedstawienia pomysłów na lepsze 
funkcjonowanie szpitala. 
 
Radny Orzechowski wyraził zdanie, że historia powiatu w okresie ostatniej kadencji  
nie pozwala optymistycznie patrzeć na teraźniejszość, a pytania zadane przez niego           
w formie pisemnej są jak najbardziej aktualne. Radny przypomniał również,  
że to on zabiegał o dofinansowanie zakupu karetki dla szpitala w Ostródzie, a Pani 
Senator Orzechowska w Ministerstwie Zdrowia zabiegała, aby szpital był w II stopniu 
referencyjności  i miał lepsze finansowanie. 
 
Radny Stanisław Szeluga zaprosił radnych zainteresowanych sytuacją w szpitalu        
na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, 
na którym będzie poruszana sprawa szpitala. Radny wyraził zdanie, że do szpitala 
trzeba dokładać,  aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom powiatu. 
Radny zaproponował, żeby ze względów technicznych, zaplanować posiedzenia 
komisji przedsesyjnych i sesji Rady Powiatu na konkretne dni w tygodniu, co ułatwi 
radnym planowanie prywatnych spraw.  

 
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

 
Radny Bogdan Purzycki stwierdził, że nie widać na monitorze treści uchwał. 
Zaproponował, aby to powiększyć lub ewentualnie pomyśleć o drugim monitorze. 
 
Starosta poinformował, że treść uchwał od przyszłej sesji będzie na tabletach. 
Przewodnicząca dodała, że radni otrzymali również projekty uchwał w formie 
papierowej. 
 
Radny Dariusz Struk, w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył życzenia 
z okazji Nowego Roku.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła III Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 

 
 

 


