
 PROTOKÓŁ  Nr IV/2019 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 27 marca 2019r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o godz. 1415. 
Podjęto uchwały od Nr IV/29/2019 do Nr IV/46/2019. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła IV sesję Rady Powiatu 
w Ostródzie, powitała radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych i przybyłych 
gości: Panią Iwonę Bendorf-Bundorf - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej          
w Olsztynie, Pana Mirosława Czerny - Członka Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  oraz  Panią Dorotę Rakowską Doradcę Klienta Korporacyjnego 
w Banku PKO BP. 

 
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 Elżbietę Dziubińską. 
 
 Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019- 2033. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych             

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

6. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych  położonych na terenie gminy miejskiej 
Ostróda, w tym podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Szesnastka”. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych               

w zakresie organizowania nauki zawodu dla uczniów realizujących kształcenie 
zawodowe w szkołach z terenu Powiatu Braniewskiego. 

9. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających 
na rok 2019, w tym podjęcie uchwały. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej na realizację których w 2019 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin 
zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej 
opieki i wychowania. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego                    
i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 
na 2019 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2019 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji na 2019 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Ostródzkiego. 
18. Odwołanie Skarbnika Powiatu, w tym podjęcie uchwały. 
19. Powołanie Skarbnika Powiatu, w tym podjęcie uchwały.  
20. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
22. Sprawy różne. 

 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

Uwag do protokołu z III sesji Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2018 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Rada przyjęła protokół z III sesji, jednogłośnie.  
Protokół głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. 
 
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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, 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. 
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W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr IV/29/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033, została podjęta 
18 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik  
Nr 3 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2019 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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, 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 IV/30/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, została 
podjęta 17 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 5 
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego było kolejnym punktem 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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
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Radny Stanisław Orzechowski poinformował, że będzie głosował przeciwko temu 
projektowi uchwały, nie ze względu na eurosceptycyzm, ale z uwagi na brak sensu 
finansowego utrzymywania Biura, z którego Powiat oraz jego mieszkańcy nie mogą 
korzystać. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował, że przedstawiciele samorządu niedawno 
byli w Brukseli, w tym również Starosta. Na funkcjonowanie Biura w Brukseli składają 
się samorządy kilku województw Polski Wschodniej. W biurze jest zatrudniona osoba, 
która obsługuje delegacje z Polski i reprezentuje samorządy w Parlamencie oraz jest 
osoba zajmująca się finansami. Środki z samorządów przeznacza się na wynajęcie 
biura. Starosta wyraził zdanie, że takie przedstawicielstwo w Brukseli jest ważne  
i potrzebne, następnie zwrócił się do radnych o podjęcie uchwały w tej sprawie. 
 
Radny Orzechowski zapytał o poniesiony przez powiat koszt wyjazdu Starosty  
do Brukseli oraz o korzyści dla mieszkańców powiatu płynące z tego wyjazdu. 
 
Starosta wyjaśnił, że koszt przelotu samolotem do Brukseli i z powrotem został 
sfinansowany przez Urząd Marszałkowski. Po stronie powiatu kosztem był nocleg  
w hotelu oraz delegacja. 
 
Radny Orzechowski poprosił o odpowiedź na to pytanie na piśmie.  
 
Przewodnicząca Rady wyraziła zdanie, że wszyscy korzystają ze środków unijnych 
pozostających w dyspozycji  Urzędu Marszałkowskiego, dlatego w dobrym tonie jest 
pomoc samorządowi województwa, jeżeli o taka pomoc się zwraca. 
Następnie wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca zamknęła 
dyskusję w tym punkcie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, została podjęta 16 głosami „za”,  
przy 4 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik  
Nr 7 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały 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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 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 IV/32/2019 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 9 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem obrad było pozbawienie kategorii dróg powiatowych  położonych 
na terenie gminy miejskiej Ostróda, w tym podjęcie uchwały. 
 
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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Dariusz Struk zapytał czy były prowadzone z Burmistrzem rozmowy, negocjacje 
w tej sprawie, czy tylko wysłane „suche” pismo. 
 
Starosta Wiczkowski odpowiedział, że w tej kwestii nie było negocjacji. Zostało 
wystosowane pismo do Burmistrza w tej sprawie, na które nie było żadnej odpowiedzi. 
Uznano więc, że samorząd miejski wyraża zgodę na przejęcie tych dróg. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie 
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych  
położonych na terenie gminy miejskiej Ostróda została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 11 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Szesnastka” było 
kolejnym punktem porządku obrad. 
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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 nie zajęła stanowiska odnośnie projektu uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radna Alicja Tomasz zwróciła się do Starosty o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie 
wystąpienia ze Stowarzyszenia. 
 
Starosta poinformował, że Stowarzyszenie „Szesnastka” zostało utworzone w 2017 
roku. Jego zadaniem było lobbowanie w sprawie wykonania przebudowy drogi Nr 16, 
ale od Olsztyna w kierunku Mrągowa. Powiat Ostródzki przystąpił do tego 
Stowarzyszenia, co wiązało się również z opłacaniem składek, od 1.000 zł  
w momencie wstąpienia do 1.500 zł w chwili obecnej. Przez te lata od 2017 roku,  
w sprawie drogi Nr 16, niestety nic się nie zadziało, żadnych pozytywnych efektów 
działań nie widać, dlatego Zarząd uznał, że zostanie Radzie przedstawiona propozycja 
wystąpienia z tego Stowarzyszenia.  
 
Radny Orzechowski zapytał, czy były podejmowane próby rozmowy  
ze Stowarzyszeniem, odnośnie zainteresowania się przez nie, zachodnią częścią drogi 
krajowej Nr 16. Ze względu na usytuowanie geograficzne Ostródy racjonalnym byłoby, 
w kontekście również wybudowanej drogi ekspresowej Nr 7, lobbowanie 
za budową drogi Nr 16 w kierunku Grudziądza oraz drogi krajowej Nr 15 w kierunku 
Torunia. 
 
Starosta wyraził przekonanie, że poziom samorządu gminnego, czy powiatowego 
nie daje możliwości skłonienia władz państwowych do wykonania tej drogi. Bardziej 
skutecznym będzie lobbowanie przez parlamentarzystów z terenu powiatu.  
Starosta podkreślił, że działania w sprawie budowy tych dwóch dróg są słuszne, 
bo są one ważne i potrzebne. W kierunku Grudziądza jest w tej  chwili projektowany 
kolejny odcinek drogi. W kierunku Torunia jeszcze nic się nie dzieje. 
 
Radny Orzechowski poinformował, że w ciągu drogi krajowej Nr 15 trwają prace 
w zakresie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Zdaniem radnego, bardziej 
racjonalnym wydaje się lobbowanie przez samorząd na rzecz budowy dróg krajowych, 
niż opłacanie Biura w Brukseli. 
Radny przypomniał, że kilka lat temu Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie 
nieuwzględnienia budowy drogi krajowej Nr 16 w Programie budowy dróg krajowych 
na lata 2016-2023. 
 
Starosta wyraził przekonanie, że słuszny jest postulat radnego Orzechowskiego,  
aby ta droga powstała, tylko lobbowanie powinno się odbywać nie na szczeblu 
samorządu. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Szesnastka” 
została podjęta 18 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i  3 - „wstrzymujących się” 
oraz stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Ósmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
prowadzenia zadań publicznych w zakresie organizowania nauki zawodu 
dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w szkołach z terenu Powiatu 
Braniewskiego. 
 
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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, 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 IV/35/2019 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych 
w zakresie organizowania nauki zawodu dla uczniów realizujących kształcenie 
zawodowe w szkołach z terenu Powiatu Braniewskiego, została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających 
na rok 2019, w tym podjęcie uchwały było kolejnym punktem 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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 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 IV/36/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie obiektów pływających na rok 2019, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2019 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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, 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 IV/37/2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej na realizację których w 2019 roku przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wysokości 
wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom 
dziecka z tytułu świadczonej opieki i wychowania. 
 
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. 
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Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, 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 IV/38/2019 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin 
zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej opieki  
i wychowania, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
 
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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki przedstawił uzasadnienie do złożonej rezygnacji z pracy 
w Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, która stanowi załącznik                         
Nr 23 do protokołu. Poinformował, że powodem złożenia rezygnacji jest 
niewyrażenie zgody przez Komisję wprowadzenia do planu pracy wyjazdu 
do Technikum Rolniczego w Dobrocinie, która jest jedną z najlepszych szkół 
w województwie, a może nawet w kraju. Obecnie przy szkole będzie budowany internat 
ze środków Ministerstwa Rolnictwa. Radny wyraził przekonanie, 
że członkowie Komisji Rolnictwa nie wprowadzili do planu pracy proponowanego  
przez niego wyjazdu, ze względu na to, że jest w opozycji.  
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Jan Marchlewicz odpowiedział, że Komisja 
zasugerowała, że nie pojedzie do tej szkoły, ponieważ jest to szkoła Ministerstwa 
Rolnictwa i wyjazd byłby niecelowy. Powiedział, że ma szacunek do tej szkoły, 
ponieważ jest jej absolwentem. Wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji była luźna 
rozmowa i nie odmówiono radnemu Zabłockiemu wyjazdu. Należało w tej kwestii 
porozmawiać, a nie od razu rezygnować z członkostwa w Komisji. 
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Starosta Wiczkowski poinformował, że przekazanie powiatowej szkoły w Dobrocinie 
Ministerstwu Rolnictwa nastąpiło za czasów Pana Andrzeja Leppera, a Starostą był 
wówczas Pan Włodzimierz Brodiuk. Teraz szkoła funkcjonuje dzięki środkom 
Ministerstwa. Nigdy nie miała problemów ze wzajemnym funkcjonowaniem 
ze szkołami powiatowymi, ze współpracą z samorządem powiatowym. Na prośbę 
Dyrektora tej szkoły zastała wyrażona zgoda na ogłaszanie elektronicznego naboru 
łącznie ze szkołami prowadzonymi przez Powiat, tak by młodzież miała pełną 
informację o placówkach oświatowych na terenie Powiatu. Nie ma miejsca sytuacja, 
że jest traktowana gorzej. 
 
Radny Zabłocki stwierdził, że radni zostali wybrani przez społeczeństwo i muszą 
pracować, a nie spotykać się raz na kwartał. Obowiązkiem radnych jest dbanie 
o dobro oświaty i mieszkańców powiatu. 
 
Radny Stanisław Szeluga wyraził zdanie, że niedomówienia i drobne spory 
nie powinny być powodem rezygnacji z pracy w Komisji. Rezygnacja radnego 
Zabłockiego może być źle odebrana przez społeczeństwo. Trzeba szanować 
demokrację, jeżeli w głosowaniu wnioski nie są przyjmowane, nie należy szukać 
podtekstów tylko mocniejszych argumentów. Wycofanie się radnego Zabłockiego 
z członkostwa w Komisji Rolnictwa było błędem. 
 
Radny Orzechowski zwrócił się do radnego Szelugi, że biorąc pod uwagę jego 
postępowanie bezpośrednio po wyborach samorządowych i przejście do innego klubu, 
jest on najmniej predysponowany do oceny działań radnego Zabłockiego, który jest 
jednym z najaktywniejszych samorządowców powiatu. Wystąpienie 
z Komisji nie oznacza, że radny nie będzie dalej działał na rzecz mieszkańców, 
ponieważ jest również członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz członkiem 
Klubu radnych PiS i na każdej sesji Rady Powiatu aktywnie uczestniczy 
w jej obradach. 
 
Radny Szeluga odpowiedział, że nie ocenia radnego Zabłockiego i jego pracy, jedynie 
stwierdził fakt, że „nierozsądnym”  jest wycofywanie się po takim incydencie. Odnośnie 
swojej pracy w Radzie radny stwierdził, że przyszedł do samorządu powiatowego, 
żeby spożytkować swoje doświadczenie, aby mieszkańcom żyło się lepiej  
i nie zamierza tylko narzekać i szukać „dziury w całym”. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała  
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr IV/39/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia składu liczbowego  
i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta 22 głosami „za’,  
przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy komisji Rady Powiatu na 2019 rok. 
 
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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Dariusz Struk wyraził zdanie, że plany pracy Komisji należało zatwierdzić  
w styczniu lub lutym, nie czekając do końca kwartału. Prosił, aby sesje Rady Powiatu 
odbywały się częściej z uwagi na ilość tematów. Dodał, że w przeciwnym razie radni 
będą zwoływać sesje nadzwyczajne i dążyć do tego, aby samorząd działał sprawnie  
i nie było opóźnień.  
 
Starosta Wiczkowski stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby komisje się 
spotykały. Przypomniał również, że sesje Rady nie zwołuje starosta. Kolejna, 
najbliższa sesja będzie prawdopodobnie będzie za miesiąc.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała  
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr IV/40/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 
na 2019 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 27 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 
rok było kolejnym 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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Struk przypomniał, że poprzednia Rada zleciła Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenie kontroli zatrudnienia w Starostwie Powiatowym. Komisja się zebrała, 
doszło do awantury, jeden z radnych został wykluczony z obrad. Komisja została 
przerwana i temat nie został zakończony. Radny wyraził zdanie, że obecna Komisja 
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powinna kontynuować tą pracę. Warto byłoby dopisać ten temat do planu kontroli. Jest 
kontynuacja władzy, należy zakończyć kontrolę. 
 
Starosta zaproponował, aby na następnej sesji Rada zleciła Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenie tej kontroli.  
 
Radny Struk poprosił o opinię radcy prawnego w tej sprawie. Wyraził również zdanie, 
że Rada już podjęła decyzję i sprawa przez Komisję nie została zamknięta.  
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Dakowska poinformowała, że Komisja 
przegłosowała plan kontroli, przedstawiony Radzie, jednogłośnie. Owszem radny 
Struk wspominał o zaistniałej w poprzedniej kadencji sytuacji, ale nie wnosił 
o wprowadzenie tego punktu do planu kontroli. Poprosiła o przyjęcie planu w wersji 
przedstawionej Radzie. Dodała, że jakiekolwiek inne ważne dla Rady zadania, będą 
wnoszone do pracy Komisji, zgodnie z decyzją Rady. 
 
Radny Struk stwierdził, że zgłosił ten problem i Komisja zostawiła 
go do rozstrzygnięcia na sesji Rady, czy Komisja ma się tym zająć jako „ciągłość”,  
czy Rada podejmie odrębną uchwałę. 
 
Radca prawny Marcin Walerzak stwierdził, że nie ma przeszkód prawnych, 
aby Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem, to jest wewnętrzna sprawa. Punkt 
może zostać uwzględniony w planie. Skoro go nie ma w projekcie dzisiejszej uchwały, 
to można go przyjąć na kolejnej sesji. 
 
Radny Struk przychylił się do propozycji Starosty wprowadzenia na następną sesję 
punktu dotyczącego zlecenia tej kontroli, aby zamknąć temat. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała  
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr IV/41/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
na 2019 rok 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 zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 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 IV/42/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji na 2019 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
Nr 30 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, 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 IV/43/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 32 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 33 do protokołu. 
 
Siedemnastym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad  
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 
Ostródzkiego. 
 
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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, 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 Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Orzechowski złożył wniosek o wykreślenie z projektu uchwały 
w  § 7 ust. 1 punktów 5 i 7.  Radny wyraził wątpliwość co do powierzenia Zarządowi 
Powiatu w zakresie wyboru form konsultacji: przekazania do zaopiniowania projektu 
dokumentu organizacjom pozarządowym, instytucjom lub innym podmiotom  
oraz spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie 
powiatu, co mogłoby być nie miarodajne. Zgodnie z treścią uchwały przedłożony 
do konsultacji projekt dokumentu, na przykład dotyczący sprzedaży jakiegoś terenu, 
mógłby zostać skierowany do dwóch instytucji i to traktowane byłoby jako konsultacja 
społeczna.  
 
Radca prawny Marcin Walerzak wyjaśnił, że § 7 ust.1 zawiera zamknięty katalog form 
konsultacji. Im jest on szerszy, tym daje większe pole manewru. Niewątpliwie 
organizacje pozarządowe mogą dysponować szerszymi danymi statystycznymi            
i wiedzą. Należy pamiętać, że posługując się katalogiem zamkniętym, nie można  
poza ten katalog wychodzić. 
 
Starosta poinformował, że Zarząd nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów 
w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Orzechowskiego 
o wykreślenie w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Ostródzkiego  
w § 7 ust.1 pkt 5 i pkt 7. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Wniosek radnego Orzechowskiego został odrzucony 14 głosami „przeciw”,  
przy 7 głosach „za” i 2- „wstrzymujących się”. 
Protokół głosowania nad wnioskiem radnego Orzechowskiego stanowi załącznik       
Nr 34 do protokołu. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr IV/44/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
15 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i stanowi załącznik Nr 35 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 36 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było odwołanie Skarbnika Powiatu, w tym podjęcie 
uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 
w tej sprawie. 
 



15 

 

Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr IV/45/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu, została podjęta 
16 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik 
Nr 37 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 38 do protokołu. 
 
Starosta podziękował  Skarbnik Powiatu Pani Bożenie Szewczyk za wieloletnia pracę 
na rzecz samorządu powiatowego, za jej fachowość i oddanie sprawom samorządu, 
co było widoczne przy pracach każdego Zarządu, gdzie znajdowano wspólne 
rozwiązania wszelkich problemów. Obecna sytuacja finansowa powiatu jest dobra 
i pomimo problemów nadal się rozwija. Wydział Finansowy i sprawy związane 
z finansami były bardzo dobrze przez Panią Skarbnik prowadzone, a obecność 
dzisiejszych gości, świadczy o dobrej współpracy z innymi instytucjami.   
Na koniec Starosta życzył Pani Szewczyk oddanego odpoczynku na emeryturze. 
 
Odwołana Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk stwierdziła, że dzisiaj kończy się 
jej etap pracy zawodowej, który trwał 43 lata. Następnie przedstawiła ścieżkę swojej 
kariery zawodowej. Skarbnik podziękowała za współpracę starostom, 
współpracownikom, przewodniczącym rady, kierownikom i księgowym jednostek 
organizacyjnych powiatu, Pani Iwonie Bendorf - Bundorf Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Panu Mirosławowi Czernemu - członkowi Kolegium RIO, 
przedstawicielom banków, z którymi powiat współpracował. Szczególne 
podziękowania Skarbnik złożyła swojemu mężowi, który jest również ekonomistą.  
Na koniec obecnej Radzie Powiatu życzyła dużo sukcesów w działaniu na rzecz 
powiatu. 
 
Następnie głos zabrała Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Panie 
Iwona Bendorf-Bundorf, która złożyła podziękowania Skarbnik za wieloletnią 
współpracę oraz życzyła spełnienia planów i marzeń odkładanych na później, zdrowia, 
pogody ducha oraz ciepła i spokoju w życiu osobistym. 
 
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Pan Mirosław Czerny stwierdził, 
że następca Skarbnika ma bardzo trudne zadanie, ponieważ Pani Szewczyk 
odchodząc, zostawiła bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę. Podsumowując, 
na przestrzeni 10 lat wystąpiły 2 „lekkie” przypadki, kiedy Kolegium miało uwagi 
do podejmowanych uchwał. Następnie życzył Pani Skarbnik wszystkiego dobrego  
i powodzenia, a następcy - cierpliwości.  
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Pani Bożena Szewczyk stwierdziła, że odchodząc jest jej lżej, ponieważ następcą 
zostanie jej długoletnia koleżanka z zespołu finansowego, znająca budżet powiatu. 
Powiedziała, że nie widziałaby innej osoby na swoim miejscu, ponieważ awanse 
wewnętrzne są najlepsze, z uwagi na znajomość przez awansowanych ludzi, 
organizacji od wewnątrz. 
 
Następnie podziękowania i życzenia Pani Bożenie Szewczyk  złożyli przedstawiciele: 
Banku PKO BP, Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie, radni z Klubu Radnych 
„Razem dla Powiatu”, Klubu Radnych PiS oraz radna Jolanta Dakowska. 
 
Następnym punktem porządku było powołanie Skarbnika Powiatu, w tym podjęcie 
uchwały. 
 
Głos zabrał Starosta Andrzej Wiczkowski, który przedstawił kandydaturę Pani Hanny 
Żynda na Skarbnika Powiatu. Stwierdził, że osoby, które pracują w Wydziale 
Finansowym Starostwa są kompetentne oraz bardzo dobrze przygotowane 
do pełnienia zarówno funkcji zastępcy skarbnika, czy Skarbnika, dlatego tez podjął 
decyzję o awansie wewnętrznym Pani Anety Polanowskiej na Zastępcę Skarbnika 
oraz dzisiaj proponuje powołanie Pani Hanny Żynda na Skarbnika Powiatu. Długa 
praca w Starostwie oraz poprzednio w banku daje pewność, że Wydział Finansowy 
i finanse powiatu będą prowadzone bardzo dobrze. Pani Hanna Żynda posiada 
wykształcenie wyższe, ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii 
i rachunkowości i jest osobą bardzo kompetentną.  
Starosta wyraził przekonanie, że jej cechy osobowościowe predysponują  
ją do zajmowania stanowiska Skarbnika Powiatu. 
 
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. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Struk wyraził zdanie, że dobrze byłoby, aby przyszła Pani Skarbnik 
zaprezentowała się radnym oraz zwrócił się do radnego Krzysztofa Żyndy  
o wyłączenie się z głosowania. 
 
Starosta Wiczkowski stwierdził, że dygresje radnego Struka są nie na miejscu, 
ponieważ Pani Żynda uczestniczyła w posiedzeniach przedsesyjnych komisji  
i zaprezentowała się jako kandydat. Odnośnie uczestniczenia w głosowaniu radnego 
Żyndy, stwierdził, że jest to jego decyzja,  w jego gestii i sumieniu.  
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Radny Struk powiedział, ze sesję oglądają mieszkańcy powiatu i chcieliby poznać 
nowego Skarbnika. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała  
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Podczas głosowania na sali obecnych było 22 radnych. W głosowaniu  udział wzięło 
21 radnych.  
Uchwała Nr IV/46/2019 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu, została podjęta  
21 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 39 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 40 do protokołu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski pogratulował powołania nowej Skarbnik Powiatu Hannie 
Żynda.  
 
Skarbnik Powiatu Hanna Żynda podziękowała Radzie za powołanie jej na Skarbnika 
Powiatu. Zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby współpraca z Zarządem Powiatu 
oraz wszystkimi radnymi układała się jak najlepiej. 
Następnie podziękowała pani Bożenie Szewczyk za 10 lat współpracy, 
za przekazaną wiedzę, cierpliwość, wyrozumiałość i za dobre słowo.  
 
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.  
 
Radna Jolanta Dakowska zapytała o przewidywane strajki w szkołach prowadzonych 
przez powiat. 
 
Starosta odpowiedział, że przeprowadzone w placówkach oświatowych powiatu 
referendum strajkowe pokazało, że rady pedagogiczne opowiedziały 
się za przeprowadzeniem strajku. Około 80% nauczycieli wyraziła chęć przystąpienia 
do niego. Tworzy to problem z zapewnieniem opieki nad uczniami, którzy przyjdą 
do szkoły. Strajkujący pracownicy będą w szkole, ale nie będą zajmowali się dziećmi.  
Starosta poinformował, że 2 kwietnia ma odbyć się spotkanie Zarządu z dyrektorami 
szkół, którzy odpowiadają za opiekę nad uczniami. W szkołach muszą zostać 
stworzone takie warunki, aby uczniowie, którzy przyjdą do szkoły mieli zapewnioną 
opiekę. Samorząd musi pomóc w realizacji tego zadania każdemu z dyrektorów. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki wyraził niezadowolenie, że w dniu 1 marca Zarząd 
negatywnie rozpatrzył wniosek  Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie  
o dofinansowanie  Finału Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego 
Kardynała Augusta Hlonda, gdzie udział brało ponad 100 uczniów z 28 szkół a patronat 
nad nim objął Pan Wojewoda Artur Chojecki. Z kolei przyznał dofinansowanie  
na organizację „choinki” w Bogaczewie, gdzie wesprzeć ją mogli etatowy członek 
Zarządu Piotr Strzylak oraz radny Stanisław Szeluga, który pracuje w szkole  
w Bogaczewie.  
Radny podziękował radnym, którzy wsparli Konkurs Biblijny w Miłakowie.  
 
Radny Stanisław Szeluga wyraził zdziwienie pretensjami radnego Zabłockiego. 
Stwierdził, że nie musi się tłumaczyć odnośnie wspierania imprez, po prostu to robi. 



18 

 

Prosił o nieprzedstawianie na forum tego rodzaju ocen, bo są one niesprawiedliwe. 
Nie można mieć pretensji o to, że Zarząd nie przyznał tym razem dofinansowania, 
mimo że było wsparcie wcześniej. 
 
Radny Artur Munje zapytał o sprzedaż nieruchomości w Miłomłynie i Łukcie,  
czy są to nowe działki. Poprosił również o wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży. 
 
Starosta odpowiedział, że powiat jest właścicielem tych dwóch działek dość długo. 
Działka w Miłomłynie jest bardzo dobrze położona, praktycznie przy zjeździe z drogi 
Nr 7. Ustalenie cen tych działek było spowodowane wpłynięciem wniosków 
o ich zakup. Poinformował również, że wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży jest na stronie BIP Starostwa.  
 
Radny Bogdan Purzycki odnośnie działki w Łukcie powiedział, że jeżeli dotyczy 
to działek będących wcześniej  w posiadaniu Fundacji Olimpijskiej, to może być 
sprzeciw środowiska Gminy Łukta, ponieważ w przypadku powstania tam żwirowni 
istnieje niebezpieczeństwo obniżenia poziomu wody Jeziora Długiego, które jest 
rezerwatem. 
 
Starosta wyjaśnił, że w tej chwili grunty te są dzierżawione. Do powstania 
w tym miejscu żwirowni jest długa droga, ponieważ trzeba uzyskać koncesję. Jeżeli 
dojdzie do sprzedaży, będzie czas aby zabezpieczyć społeczeństwo Łukty przed 
problemami, o których mówi radny Purzycki.  
 
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki na ręce Przewodniczącej rady złożył interpelację dotyczącą 
naprawy drogi Nr 1162N Miłakowo - Ząbrowiec w gminie  Miłakowo.  
 
Radny Dariusz Struk złożył zapytanie dotyczące wyjazdów zagranicznych radnych,  
w tym członków Zarządu, od początku VI kadencji. 
Następnie złożył wniosek o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji Rady Powiatu 
projektu uchwały w sprawie dofinansowania festiwalu muzyki Ostróda Reggae 
Festival. Poinformował, że w mieście Ostróda środków na ten cel jest dużo mniej. 
Powiat do tej pory dokładał pieniądze, dlatego też jest składana propozycja udzielenia 
z budżetu Powiatu pomocy finansowej samorządowi Gminy Miejskiej Ostróda,  
na realizację zadań związanych z organizacją Ostróda Reggae Festival. Pomoc 
finansowa zostanie udzielona z formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu  
na rok 2019, z funduszy przeznaczonych na biuro promocji, w wysokości 100.000 zł. 
Szczegółowe warunki pomocy zostaną określone w umowie zawartej między 
Powiatem ostródzkim  a samorządem Gminy Miejskiej Ostróda. 
 
Starosta wyjaśnił, że złożenie wniosku w takiej formie będzie skutkowało jego 
odrzuceniem, ponieważ organizatorem Festivalu nie jest miasto, dlatego też powiat  
nie może przekazać środków miastu. Wyłączność na organizowanie Ostróda Reggae 
Festival ma prywatna firma. 
 
Radny Munje dodał, że do końca nie wiadomo, kto będzie podpisywał umowę 
z firmą, która organizuje Festiwal, czy Centrum Kultury, czy Urząd Miasta. Natomiast 
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z tego co mu wiadomo, były przekazywane dotacje dla firmy prywatnej, to było 20.000 
zł na promocję powiatu. 
 
Starosta wyjaśnił, że to nie była dotacja, a pomoc była realizowana jako umowa 
promocyjna. Poinformował również, że z informacji płynących z Urzędu 
Marszałkowskiego wynika, że zostało przyznane dofinansowanie na ten cel, 
w wysokości 3 mln zł. Starosta wyraził zdanie, że wesprzeć ten festiwal należy, 
bo on promuje nie tylko Ostródę  ale również Powiat. Następnie zwrócił 
się do radnych o cierpliwość, bo może środki, które otrzyma miasto  na reggae 
spowodują, że organizacja festiwalu będzie prostsza finansowo. 
 
Radny Munje powiedział, że środków z Urzędu Marszałkowskiego jeszcze 
nie ma, ponadto nie są one stricte na festiwal, ale na przygotowanie terenu oraz dalsze 
jego finansowanie. Radny dodał, że uwolniły się  środki z Festiwalu Muzyki Tanecznej. 
 
Radny Struk stwierdził, że zwróci się do miasta lub ustali ze Starostą, komu Powiat 
mógłby dać środki i wówczas zostanie przygotowany projekt uchwały. 
 
Starosta Wiczkowski podkreślił, że nie może to być uchwała rady, bo uchwała mówi 
o dotacji, a powiat dotacji przekazać nie może. Można na ten cel znaleźć środki 
w promocji, ale nie może to być uchwałą Rady.  
 
Radny Struk powiedział, że w tej kwestii radni wnioskujący „będą mieli rękę               
na pulsie” i w trakcie złożą wniosek. 
 
Radny Edmund Winnicki powiedział, że w ubiegłym roku radny Rady Miejskiej 
w Morągu Pan Bartoszewicz, zwrócił się do powiatu o położenie nakładki 
w miejscowości Jurki, na którą Burmistrz Morąga zaoferował dużą pomoc finansową. 
Zapytał czy Zarząd przychyli się do wniosku radnego. 
 
Starosta odpowiedział, że były prowadzone rozmowy z Burmistrzem, który 
zadeklarował 25% wkładu własnego. Na tą drogę zostanie złożony wniosek 
do Wojewody, który jest na etapie przygotowywania.  Dodał, że nabór ruszył 
od 15 marca i należy mieć nadzieję, iż rozstrzygnięcia zapadną w takim czasie, 
aby można było zrealizować te zadania.  
Poinformował również o nierozstrzygnięciu do dzisiaj konkursów z zeszłego roku, 
gdzie były składane wnioski na ulicę Plebiscytową oraz ulice w Morągu. Są również 
sprzeczne informacje dotyczące wysokości dofinansowań, które wahają się od 50% 
do 80% wartości zadania. 
 
Ostatnim punktem porządku naszych obrad były sprawy różne. 
 
Radny Dariusz Struk zapytał o termin zakończenia budowy wiaduktu oraz o prace  
na ulicy Plebiscytowej. 
 
Starosta odnośnie wiaduktu odpowiedział, że prace postępują dość szybko. 
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca br. Odnośnie ulicy 
Plebiscytowej poinformował, że jest to inwestycja będąca na pierwszym miejscu listy 
rankingowej, ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Postanowiono jednak ogłosić 
przetarg  na realizację tego zadania, w przeciwnym razie zabraknie czasu na jego 
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realizację, a to nie jest mała inwestycja. Znalezienie firmy, która przeprowadzi 
inwestycję zgodnie z harmonogramem będzie bardzo trudne. W budżecie powiatu 
i miasta są na ten cel zabezpieczone środki. 
 
Następnie Starosta odczytał fragmenty pisma, które skierował Wojewoda Warmińsko-
Mazurski, w odpowiedzi na wystąpienie Pani Senator  Bogusławy Orzechowskiej,          
w którym stwierdziła, że doszło do nieprawidłowości podczas I sesji Rady Powiatu  
i wnioskowała o zakwestionowanie wyboru władz powiatu. Poinformował, że pismo 
Wojewody jest z 4 grudnia 2018 r.  W tym piśmie Pan Wojewoda jasno określa swoje 
stanowisko, mówiące o tym, że nie dopatrzono się uchybień, które mogłyby upoważnić 
Wojewodę do zastosowania środków nadzorczych, w tym do zakwestionowania 
podejmowanych na sesji uchwał. Wojewoda stwierdza również, że zadaniem 
przewodniczącego rady jest prowadzenie obrad, nie zaś zastępowanie rady  
w podejmowaniu decyzji zastrzeżonych do jej wyłącznej kompetencji. Prawidłowe 
postępowanie Przewodniczącego Seniora, zgodnie z intencją ustawodawcy, winno 
zmierzać do wyłonienia Przewodniczącego Rady, zwłaszcza w przypadku, w którym 
stosowny wniosek w tym przedmiocie został złożony. Przewodniczący Senior  
nie powinien w szczególności uniemożliwiać radzie wyboru Przewodniczącego 
 na I sesji. Postępowanie Przewodniczącego Seniora ocenić należy jako obejście 
przepisów prawa. Mając na uwadze powyższe, w ocenie organu nadzoru, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Przewodniczący Senior nie mógł skutecznie odmówić 
poddania pod głosowanie zgłoszonego wniosku formalnego o rozszerzenie porządku 
obrad. W przedmiotowy przypadku trudno jest dopatrzeć się naruszeń po stronie Rady 
Powiatu, gdyż naruszenia przepisów dopuścił się przewodniczący obradom 
Przewodniczący Senior.  
 
Radny Bogdan Purzycki poinformował, że na sesji Rady Gminy w Łukcie, został 
zobligowany przez radnych i sołtysów, do poruszenia sprawy zimowego utrzymania 
dróg. Mieszkańcy narzekają na jakość odśnieżania drogi powiatowej Tabórz- Plichta, 
gdzie zimą były koleiny z rozjeżdżonego śniegu.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła IV Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 

 


