
PROTOKÓŁ  Nr LI/2006  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 26 czerwca 2006r. 
 
 

W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Grubba otworzył LI Sesję Rady Powiatu w 
Ostródzie II kadencji, powitał radnych i pracowników Starostwa. Na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Stanisława Siwkowskiego. 
 
Następnie poinformował, Ŝe na podstawie § 18 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy 
punkt Nr 9 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowego 
wydatkowania  środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”. 
Wniosek Zarządu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem Zarządu o rozszerzenie porządku 
obrad o powyŜszy punkt. 
 
Wobec powyŜszego porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej do kategorii 

dróg powiatowych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów 

uŜywania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu 
Ostródzkiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczącej 
wykonania budŜetu powiatu za I półrocze. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu 
Ostródzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu naleŜności 
pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, a 
takŜe organów do tego uprawnionych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie 
dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu 
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Ostródzkiego. 

11. Raport monitoringowy dotyczący Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Ostródzkiego. 
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12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady. 

13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Protokół z L Sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok było 
następnym punktem porządku obrad. 
 
Radny Stanisław Siwkowski złoŜył wniosek o nieodczytywanie przez 
Przewodniczącego podstaw prawnych podejmowanych w dniu dzisiejszym uchwał. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 29 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk przedstawiła propozycje Zarządu zmian  
w budŜecie: 

- wpływ dochodów w administracji z pozostałych odsetek – 14 020 zł, 
- wpłaty w SOSW w Szymanowie z usług – 20 000 zł, 
- wpłaty w Bursie Szkolnej – 6 600 zł, 
- dotacja na zadanie własne na sfinansowanie stypendiów dla uczniów z rodzin 

popegeerowskich – 505 600 zł. 
Poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu i Gospodarki, na posiedzeniu przed Sesją, 
pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w budŜecie powiatu. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr LI/295/2006 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006 rok, została 
przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
 Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia 
odcinka drogi krajowej do kategorii dróg powiatowych. 
Pozytywne opinie Burmistrza Miłomłyna i sąsiednich powiatów w tej sprawie 
stanowią załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr LI/296/2006 w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej do kategorii 
dróg powiatowych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do 
protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty było następnym 
punktem porządku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr LI/297/2006 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty, została podjęta  
20 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów uŜywania jednostek pływających  
o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr LI/298/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów 
uŜywania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu 
Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wawrzyński zaproponował przy następnej 
zmianie uchwały przygotować tekst jednolity, poniewaŜ po kilku zmianach wykaz 
akwenów stał się nieczytelny dla zainteresowanych. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Grubba stwierdził, Ŝe powyŜszy wniosek jest bardzo 
zasadny i naleŜy przygotować taki wykaz akwenów z  naniesionymi zmianami i 
wywiesić na tablica ogłoszeń w siedzibach Starostwa. 
 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie określenia 
zakresu i formy informacji dotyczącej wykonania budŜetu powiatu za I półrocze. 
 
Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu o dopisanie w projekcie uchwały w § 1 
pkt 1 po wyrazie „rozdziału” wyrazu „paragrafu”. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem Zarządu. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr LI/299/2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczącej 
wykonania budŜetu powiatu za I półrocze, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu 
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Ostródzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu naleŜności 
pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,  
a takŜe organów do tego uprawnionych, było kolejnym punktem  porządku obrad. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr LI/300/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu 
Ostródzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu naleŜności 
pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa,  
a takŜe organów do tego uprawnionych, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do 
sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr LI/301/2006 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie 
dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. 
 
Uwag do projekt uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr LI/302/2006 w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i poinformował, Ŝe podjęcie uchwały  
w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostródzkiego jest 
dziesiątym punktem porządku obrad. 
 
Następnie przedstawił wniosek radnego Andrzeja Niewiadomskiego, złoŜony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji BudŜetu i Gospodarki oraz Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu, o dokonanie następującej poprawki w projekcie uchwały: w załączniku nr 1 
w tabeli 1 pod pozycją nr 14 naleŜy wpisać zadanie „Przebudowa skrzyŜowania ulicy 
Leśnej i ulicy Pułaskiego w Morągu”, wpisując do kolumny „rok 2006” kwotę 21 594 zł 
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oraz w załączniku nr 2 w tabeli 4 naleŜy pod pozycją nr 12 wpisać w/w zadanie, 
wpisując kwotę inwestycji 1 086 584 zł, w tym środki własne – 159 749 zł i środki ze 
źródeł zewnętrznych – 905 241 zł, poniewaŜ mamy juŜ gotową dokumentację na to 
zadanie. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada, 20 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”, opowiedziała się za 
wnioskiem radnego. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr LI/303/2006 w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad był raport monitoringowy dotyczący 
Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostródzkiego. 
Uwag do raportu nie zgłoszono. 
Raport stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn, w imieniu swoim i mieszkańców Gminy Dabrówno, 
podziękował za szybkie podjęcie decyzji w sprawie przesunięcia środków z zadania 
polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej w ciągu drogi Brzeźno Mazurskie – 
Grzybiny – Myślęta – Turza Wielka, na wykonanie nakładki w ciągu drogi Samin – 
Leszcz.  
Poprosił teŜ Zarząd o spowodowanie połatania drogi dojazdowej do miejsca 
inscenizacji „Bitwy pod Grunwaldem”, przede wszystkim w miejscowości Logdowo. 
Wicestarosta Bogusław Fijas odpowiedział, Ŝe łatanie tej drogi jest przewidziane  
w tym roku do realizacji i na pewno będzie wykonane na początku lipca. 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
Przewodniczący zaprosił radnych na spotkanie z przedstawicielami organizacji 
samorządowych z Obwodu Kaliningradzkiego w ramach realizowanego projektu 
„Polskie i rosyjskie społeczeństwo obywatelskie”, które odbędzie się w dniu 
dzisiejszym o godz. 16 00 w tej sali. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął LI Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
  


