
PROTOKÓŁ  Nr V/2011 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 30 marca 2011r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 13.00. 
Podjęto uchwały od Nr V/24/2011 do Nr V/44/2011 
 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła V sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników starostwa  
i zaproszonych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy 
którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Jana Kacprzyka. 
 
Następnie złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt nr 25  
w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy 
i osobowy stałych komisji Rady Powiatu”. 
Poinformowała, że zmiany w składach osobowych komisji dotyczą wykreślenia  
z Komisji Budżetu i Gospodarki pana Grzegorza Sochy, w związku z wygaśnięciem 
mandatu radnego oraz zgłoszenia przez wstępującego na wakujący mandat radnego 
Artura Munje akcesu do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada 20 głosami „za” wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad  
o proponowany przez Przewodniczącą punkt. 
Przewodnicząca poinformowała, że w związku z tym dotychczasowe punkty od 25 do 
27 otrzymują numerację od 26 do 28. 
 
Zapytała, czy są pytania do porządku obrad. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, ze radni przed sesją powinni otrzymać informację, 
dlaczego porządek dzisiejszych obrad zawiera tak dużo punktów. Zdaniem radnego, 
Przewodnicząca powinna wytłumaczyć to radnym, ponieważ odpowiada za 
funkcjonowanie Rady. Radni powinni otrzymać informację, dlaczego nie odbyła się 
sesja w lutym, na której powinny być zatwierdzone plany pracy komisji. W planach 
pracy komisji jest rozpoczęcie pracy tych komisji w marcu. Powiedział, że jest 
członkiem Komisji Rewizyjnej, gdzie w planie kontroli jest jeden punkt w marcu. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie. 
 
Porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Wstąpienie kandydata w miejsce wygasłego mandatu, w tym podjęcie 

uchwały. 
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3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 2010 
roku. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Powiatu Ostródzkiego w roku 2010. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 
2010 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 
roku. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2011-2015. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposoby i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Powiatowi Ostródzkiemu oraz jego jednostkom podległym. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu 
określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia”. 

11. Przyjęcie „Programu Integracji Społecznej i zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2011 rok”, w tym podjęcie 
uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej w rodzinie zastępczej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na realizację których w 2011 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

14. Przyjęcie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2011”, w tym podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa warmińsko-Mazurskiego. 

16. Określenie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych 
prowadzonych przez Powiat Ostródzki, w tym podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i 
niepublicznym placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości, jako wkładu 

niepieniężnego (aportu) do PZOZ w Ostródzie SA. 
20. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w 

drodze bezprzetargowej oraz wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki oprocentowania przy 
rozłożeniu ceny sprzedaży na raty. 

22. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2011 rok, w tym podjęcie 
uchwały. 
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23. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2011 rok, w tym podjęcie 
uchwały. 

24. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2011 rok, w tym 
podjęcie uchwały. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy i 
osobowy stałych komisji Rady Powiatu. 

26. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady. 

27. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
28. Sprawy różne. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z IV sesji Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 
2011r. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było wstąpienie kandydata w miejsce 
wygasłego mandatu, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia 
mandatu radnego Grzegorza Sochy, Komisarz Wyborczy w Elblągu wskazał pana 
Artura Munje, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym 
Nr 1 z listy Nr 13 oznaczonej nazwą KWW DOBRY POWIAT. 
Stosownie do postanowień art.20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. 
Zgodnie ze Statutem Powiatu Ostródzkiego, ślubowanie odbywa się w ten sposób, 
że po odczytaniu roty, radny wypowiada słowo „ślubuję”, a następnie potwierdza 
złożeniem ślubowania własnoręcznym podpisem pod tekstem roty. Ślubowanie może 
być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Następnie Przewodnicząca poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała rotę 
ślubowania: 
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. 
 
Radny Artur Munje powiedział: „ślubuję”. 
Karta z tekstem roty i podpisem radnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego 
mandatu, została podjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 2010 roku. 
Zgodnie z art.10, ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, komendant Policji 
składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informację o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego Staroście i Radzie Powiatu. 
 
Sprawozdanie przedstawił Komendant Powiatowej Komendy Policji Krzysztof Fic  
i stanowi ono załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Radny Tadeusz Łopata zadał następujące pytania: 

1) posterunek policji w Małdytach został wewnątrz wyremontowany, wyposażony 
w komputery przez gminę, a teraz ma być zlikwidowany, czym mieszkańcy są 
bardzo oburzeni, 

2) na drodze Nr 519 Morąg – Małdyty jest 5 znaków zakazów dotyczących 
tonażu do 18 ton, a jeżdżą tam samochody o tonażu ponad 40 ton. Kierowcy 
nie stosują się do zakazów zawartych na znakach i nie ma żadnych kontroli 
policji w tym względzie. 

 
Komendant Krzysztof Fic wyjaśnił, że nie odpowiada za ustawienie znaków, tylko za 
ich egzekucję. Powiedział, że przyjął informację radnego i postara się wzmocnić 
nadzór policyjny na drodze Nr 519. 
Ustosunkowując się pytania pierwszego Komendant poinformował, iż dokonał analizy 
pracy policjantów pracujących na posterunku w Małdytach i stwierdził, że 
wykrywalność własna tych policjantów była na poziomie 5%. Ze 100 przestępstw, 
które miały miejsce, ci policjanci wykryli 5, natomiast w Ostródzie 60. Postępowań 
prowadzonych przez 6 policjantów było 69. Stwierdził, że nie stać Komendy na to, 
aby finansować utrzymanie takiego posterunku. Nigdy nie padło słowo „likwidacja”, 
ponieważ policjanci z Małdyt zostaną przeniesieni do Morąga, gdzie jest lepszy 
nadzór. Policjanci, którzy pracowali w Małdytach nie mieli możliwości nauczyć się i 
korzystać z dostępu do nowoczesnych metod ścigania przestępstw. Przez cały rok 
kierownik posterunku nie zrobił nic, aby zapobiec kradzieży paliw przy drodze Nr 7, 
bo głównym problemem Małdyt była kradzież paliw przy „siódemce”. Wszystkie 
zdarzenia występujące w Małdytach i tak obsługiwał Morąg, więc nie celowe jest 
trzymanie w Małdytach 6 policjantów. W Małdytach  zostają nadal dzielnicowi. 
Procedura dotycząca przekazania budynku Skarbowi Państwa została juz 
uruchomiona. Jeżeli mieszkańcy będą chcieli się spotkać i porozmawiać z 
dzielnicowym, to jest pomieszczenie w budynku gminy w Małdytach. Działalność 
posterunku została zakończona z końcem roku 2010. Komendant powiedział, że ma 
informację, iż w Małdytach jest lepiej niż rok temu. Kradzież paliw przy drodze Nr 7 
została rozwiązana w ciągu 2 tygodni. Porównując Małdyty do Miłakowa, jest 
przepaść, jeśli chodzi o jakość pracy. Jest jeszcze sprawa utrzymania tego budynku i 
konieczność jego remontu, tj. wymiana instalacji grzewczej, wymiana komina, stolarki 
okiennej. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował Komendantowi przede wszystkim za 
„widoczność policji” pod jego kierownictwem, ponieważ obecnie policję widać 
wszędzie. Starosta, jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
przedstawił notatkę z posiedzenia tej komisji w dniu 29 czerwca 2010r., które odbyło 
się w Małdytach i dotyczyło remontu budynku komisariatu. Na posiedzeniu obecne 
były wszystkie służby powołane w jej skład. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
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zadeklarował pomoc dotyczącą remontu tego budynku w ramach kursu dla 
bezrobotnych, jak również dostępnymi środkami wyremontował budynek wewnątrz. 
W związku z tym, że jeszcze były potrzebne środki finansowe, zwrócono się z prośbą 
do Wójta o pomoc w tej sprawie. Z notatki wynika, że Wójt Gminy Małdyty uzależnił 
swoją pomoc od pomocy Starostwa Powiatowego. 
 
Radny Tadeusz Łopata powiedział, że jak był wiceprzewodniczącym Rady Gminy, to 
gmina wyremontowała posterunek wewnątrz, wyposażyła w komputery, dała policji 
część środków na samochód. Jednak taka gmina, jak Gmina Małdyty nie jest  
w stanie utrzymać straży pożarnej (przekazała środki na samochód) oraz przekazuje 
środki na szpital w Morągu. Może pomóc w części, nie w całości. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że EURO 2012 jest dla naszego powiatu 
bardzo ważną sprawą, a w ogóle Powiat Ostródzki jest specyficznym powiatem na tle 
turystycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powiat ma duży procent wód 
na swoim terenie, jednak mamy zawsze mniejsze dotacje, jeśli chodzi o sprzęt. 
Obecny sprzęt jest już bardzo zużyty i pojawiła się potrzeba zakupu nowego sprzętu 
w postaci łodzi motorowej dla naszej policji. W ubiegłym roku odbyły się dwa 
spotkania poświęcone bezpieczeństwu na wodzie, w których uczestniczyli 
przedstawiciele policji, straży pożarnej, OSP, klubów żeglarskich. Spisane są 
potrzeby tego gremium, a najbardziej pilną potrzebą jest zakup łodzi. Dużym 
problemem są również skutery wodne, które bezkarnie z dużą prędkością pływają po 
jeziorach, wynikiem czego wytwarzane są fale stwarzające zagrożenie dla osób 
pływających jak również dla sprzętu stojącego w porcie. Brakuje sprzętu, którym 
policja mogłaby ścigać stwarzających zagrożenie. Jest prośba, aby przymierzyć się 
do zakupu łodzi dla policji. Taka łódź kosztuje ponad 200 000 zł. Radny proponował, 
aby odpowiednia komórka starostwa sprawdziła i przedstawiła informację na 
najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu,  czy jest możliwość pozyskania środków 
na zakup tej łodzi. Zdaniem radnego, zakupem tej łodzi powinien być zainteresowany 
nie tylko powiat ale i kilka gmin również. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn powiedział, że w Gminie Dąbrówno uzbierane jest ¾ 
środków na zakup łodzi hybrydowej. Jest to łódź przewożona na wózku, w związku  
z tym, że gmina obejmuje 5 czy 6 jezior. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej 
zadeklarowali chęć zebrania środków na zakup takiej łodzi. Brakuje około 25 tys. zł 
do zebrania całości środków. Policja z komisariatu w Dąbrównie włączy się do 
współpracy i wspólnie z OSP będzie kontrolowała akweny w tej gminie. Jednak jedna 
taka łódź w powiecie nie wystarczy i trzeba zastanowić się skąd wziąć pieniądze na 
zakup łodzi, która zabezpieczałaby jeziora centralne w powiecie. Radny prosił 
również o pomoc w zabezpieczeniu brakującej kwoty na łódź w Gminie Dąbrówno. 
Stwierdził, ze sytuacja , jeśli chodzi o tiry przewożące żwir na remont drogi Nr 7, jest 
zastraszająca w naszym powiecie. Prosił Komendanta o racjonalne rozwiązanie tego 
problemu. Nowe drogi powiatowe zostały juz rozjechane przez te samochody. 
 
Komendant Krzysztof Fic proponował, aby te informacje przekazać do Inspekcji 
Transportu Drogowego, ponieważ policja nie ma możliwości kontrolowania 
samochodów pod względem wielkości tonażu. Represje są stosowane, ale kierowcy 
nie przyjmują mandatów, sprawy kierowane są do sądu, właściciele samochodów 
płacą kary, a kierowcy dalej jeżdżą.  
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Radna Bogusława Orzechowska proponowała, aby radni część swoich diet 
przeznaczyli na zakup sprzętu wodnego, dając tym przykład całemu otoczeniu, że 
chcą zrobić coś dla wyborców. Oświadczyła, że jest w stanie przelać takie pieniądze 
ze swojej diety, tylko chce wiedzieć na jakie konto. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
spotka się w tej sprawie i wspólnymi silami na pewno cel zostanie osiągnięty. 
Obiecał, że przy projektowaniu budżetu powiatu na 2012 rok Zarząd na pewno 
postara się zabezpieczyć środki na udział w zakupie tego sprzętu, bo w tegorocznym 
budżecie ciężko będzie znaleźć takie środki. Zdaniem Starosty, w kosztach tej 
inwestycji powinny partycypować również gminy. 
 
Radna Irena Jara stwierdziła, że budynek posterunku policji w Małdytach był bardzo 
zaniedbany i nikt nie troszczył się o niego. Jako przykład radna podała nie 
czyszczone rynny i nieusunięte suche drzewo. Powiedziała, że najpierw trzeba dbać 
o to co jest, a dopiero potem prosić o pomoc. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska powiedziała, że wie, 
które drogi są zniszczone przez wysoki tonaż. Wprowadzane są ograniczenia tonażu 
na tych drogach, ale przewoźnicy nie stosują się do tych zakazów. Na naszych 
drogach nie ma możliwości zainstalowania wag, nie ma parkingów, dlatego Inspekcja 
do nas nie przyjedzie. 
 
Radny Bogdan Głowacz stwierdził, że przy budowie drogi Nr 7 nie ma innej 
możliwości przewożenia materiału. Zdaniem radnego, trzeba najpierw wyremontować 
drogi boczne, aby przygotować podłoże do przewożenia materiałów. 
 
Wicestarosta Stanisław Brzozowski zapytał, czy posterunek w Miłomłynie też będzie 
zlikwidowany. 
 
Komendant Krzysztof Fic odpowiedział, że przygląda się organizacji pracy wszystkich 
posterunków. Na razie nie ma decyzji o likwidacji tego posterunku. 
 
 
 Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Powiatu Ostródzkiego w roku 2010, była kolejnym punktem porządku obrad. 
Na podstawie art.14 ust.1 ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży 
Pożarnej, Rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta 
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Informację przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej Piotr Wlazłowski i stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Radny Tadeusz Łopata złożył na ręce Zastępcy Komendanta podziękowania  
i gratulacje za działalność Państwowej Straży Pożarnej na rzecz społeczeństwa. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że w okresie ostatniej kadencji powiat wraz 
z samorządami gminnymi współpracował i doposażał obie jednostki ratowniczo-
gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne. Dzięki doposażeniu przez wszystkie 
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samorządy, obecnie mamy profesjonalną straż pożarną. Nie ma obecnie konfliktów 
między jednostkami w Ostródzie i w Morągu, ta kadra jest bardzo zgrana  
i profesjonalna. Starosta, w imieniu samorządu Powiatu Ostródzkiego, jak również 
samorządów gminnych, podziękował za dobrą współpracę i zapewnił o dalszym 
współfinansowaniu. 
 
 
 Piątym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2010 roku. 
 
Informację przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław 
Sokołowski i stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku. 
 
W związku z tym, że sprawozdanie przedstawiane było na posiedzeniach komisji  
o tematyce przedsesyjnej, jak również radni otrzymali je w wersji papierowej, 
Przewodnicząca prosiła o zgłaszanie pytań. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2011-2015, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca przedstawiła uchwałę Nr 0102-85/11 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 marca 2011r. w sprawie badania zgodności  
z prawem uchwały Nr IV/18/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 stycznia 
2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015. 
Kolegium wskazało, że uchwała Rady Powiatu w Ostródzie została podjęta z 
naruszeniem prawa. 
Uchwała Kolegium RIO stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła dwie pozytywne opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie: 

1) Nr RIO.VIII-0120-129/11 z dnia 3 marca 2011r. w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej 
Powiatu Ostródzkiego na 2011 rok, 

2) Nr RIO.VIII-0120-130/11 z dnia 3 marca 2011r. w sprawie opinii  
3) o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu ostródzkiego, na podstawie 

przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej prognozy 
Finansowej na lata 2011-2015 oraz uchwały budżetowej na rok 2011. 

Uchwały stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Zarząd w dniu dzisiejszym 
zatwierdził zmiany w budżecie, o których Skarbnik mówiła radnym na komisjach 
przedsesyjnych, a które w niedużym ułamku przełożyły się na wieloletnią prognozę 
finansową. Zostały tam zmienione kwoty w kolumnie dotyczącej 2011 roku, 
wynikające ze zmian w budżecie. Radni przed sesja otrzymali zmieniony załącznik 
do uchwały. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radna Ewa Michałowska stwierdziła, że w prognozie jest przewidziane zwiększenie 
poręczenia Rady Powiatu na emitowanie obligacji przez PZOZ w Ostródzie do kwoty 
3,3 mln zł. W dalszych punktach porządku obrad będzie podejmowana uchwała  
o przekazaniu aportem spółce nieruchomości. W uzasadnieniu napisane jest, że 
umożliwi to spółce ustanowienie hipoteki pod emisję obligacji bezpośrednio przez 
spółkę, nie przez powiat. Radna zapytała, dlaczego powiat ma zwiększyć poręczenie 
na obligacje, kiedy to właśnie podejmowana będzie  uchwała o zwiększeniu majątku 
spółki, żeby spółka mogła sama te obligacje zabezpieczyć. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że to co jest wpisane  
w prognozie  finansowej i dotyczy 2015 roku, zwiększenie do pierwotnej wersji 3,3, 
mln zł, to już jest zaszłość. Zarząd Powiatu udzielił już takiego poręczenia  
w ubiegłym roku do łącznej kwoty 3,3 mln zł. W ubiegłym roku w uchwale budżetowej 
Rada dała upoważnienie Zarządowi do udzielenia poręczenia do kwoty 5 mln zł. 
Zarząd skorzystał tylko z części i udzielił poręczenia na kwotę 3,3 mln zł jeszcze  
w 2010r., pozostała kwota 1,7 mln zł, ponieważ nie została wykorzystana, a emisję 
obligacji spółki na tę kwotę bank zabezpieczy prawdopodobnie na hipotece. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr V/25/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2011-2015, została podjęta 13 głosami, przy 10 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. 
 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że następnym 
punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2011 rok. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że w dniu dzisiejszym Zarząd 
zatwierdził następujące zmiany w budżecie powiatu na 2011 rok: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu dotacji gminy miejskiej Ostróda na Świetlicę Terapeutyczną – 
3 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji (podpisana umowa) na zadanie pn. 
„Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach 
ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego – etap II – 3 628 zł, 
2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w starostwie z tytułu zwiększenia dotacji(podpisana umowa) na 
zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech 
szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego – etap II – 3 628 zł, 
- zwiększenie w starostwie udziału własnego z tytułu rozliczenia zadania (podpisana 
umowa)  pn. „Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech 
szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego – etap II – 4 746 zł, 
- zwiększenie w Świetlicy Terapeutycznej z tytułu otrzymanej dotacji z gminy 
miejskiej Ostróda – 3 000 zł, 
- zwiększenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu z subwencji 0,6 
na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 31 974 zł, 
- zmniejszenie w oświacie dotyczące korekty rozliczenia subwencji – 36 720 zł, 
3/ korekta inwestycji: 
- zwiększenie na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych 
w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego – etap II – 8 374 zł, 
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: 
Starostwo – zw. 66 500 zł, zm. 116 500 zł, ZSL w Morągu – zw. 25 000 zł, LO  
w Ostródzie – zw. 25 000 zł, ZSZiO w Morągu – 13 000 zł, Komenda Straży Pożarnej 
– 155 zł. 
 
Skarbnik poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali uchwałę Zarządu 
Powiatu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2010 rok. Drugim załącznikiem do uchwały jest informacja  
o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2010 roku. Zgodnie z zapisami ustawy  
o finansach publicznych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie takie 
sprawozdanie do 31 marca.  
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostródzkiemu oraz jego 
jednostkom podległym. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Powiatowi Ostródzkiemu oraz jego jednostkom podległym, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego  
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr V/28/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu 
określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia”, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie „Programu Integracji 
Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2011 
rok”, w tym podjęcie uchwały. 
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Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr V/29/2011 w sprawie przyjęcia „Programu Integracji Społecznej  
i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2011 rok”, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w 
rodzinie zastępczej, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie 
zastępczej, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których 
w 2011 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 



 12 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr V/31/2011 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, na realizację których w 2011 roku przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 18 głosami „za”, 
przy 5 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie „Rocznego programu 
współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”, w tym 
podjęcie uchwały. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr V/32/2011 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
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Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik  nr 18 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było określenie terenu działania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Ostródzki, w tym 
podjęcie uchwały. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr V/34/2011 w sprawie określenia terenu działania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Ostródzki, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania  
i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkól publicznych  
i niepublicznym placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr V/35/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkól publicznych i niepublicznym 
placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki, została 
podjęta 13 głosami „za”, przy 10 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik  
nr 21 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości, jako wkładu 
niepieniężnego (aportu) do PZOZ w Ostródzie SA, było kolejnym punktem porządku 
obrad. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, czy w zamian za aport wniesiony do PZOZ w Ostródzie, 
powiat otrzyma nowe akcje, czy podwyższenie wartości spółki nastąpi poprzez 
podniesienie wartości dotychczasowych akcji, a może nie przewiduje się tego i 
wniesiony aport będzie darowizną. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że w związku z tym, że nie ma na sesji 
Prezesa Zarządu PZOZ,  radny otrzyma odpowiedź na piśmie. 
 
Radna Ewa Michałowska prosiła o przedstawienie radnym informacji , jakie 
zobowiązania ma spółka z tytułu zaciągniętych kredytów. Zapytała również czy 
umowa wypowiedzenia dzierżawy pomieszczeń w przychodni spółce „Sopat” została 
podtrzymana, bo skoro została podtrzymana, to spółka pozbawia się realnych 
dochodów, które w skali roku stanowiły „potężny zastrzyk finansowy” i mogły być 
przeznaczone na obsługę tych wszystkich wyemitowanych obligacji. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poinformował radną, że otrzyma odpowiedź na piśmie. 
 
Radny Bogdan Głowacz stwierdził, że przekazanie majątku, to jest podniesienie 
kapitału spółki, która jest spółką powiatową. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że spółka prawa handlowego, to jest odrębny 
podmiot prawny, czyli poprzez wniesienie aportu otrzymuje majątek. Radny Pec 
zapytał, czy spółka dostaje ten majątek za darmo i jest to darowizna, czy za akcje. 
Rodzi to określone skutki i radny zapytał jakie. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że zgodnie z ustawa o finansach 
publicznych, nie ma takich możliwości, aby powiat przekazywał spółce prawa 
handlowego majątek  w formie darowizny. Zdaniem pani Skarbnik, jest to 
podniesienie kapitału spółki. Rada powierza wykonanie takiej uchwały Zarządowi i to 
Zarząd decyduje, czy będzie objęcie nowych akcji, czy podwyższenie istniejących. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła treść projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr V/37/2011 w sprawie wniesienia nieruchomości, jako wkładu 
niepieniężnego (aportu) do PZOZ w Ostródzie SA, została podjęta 13 głosami „za”, 
przy 4 głosach „przeciw”, 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Ostródzkiego. 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały dotyczący zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr V/38/2011 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Telekomunikacji Polskiej SA z siedzibą 
w Warszawie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przyznania pierwszeństwa  przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz 
wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych  
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i ustalenia stawki  oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, aby mieszkania 
powiatu stare, wyeksploatowane były sprzedawane z bonifikatą, natomiast sprzeciw 
radnego budzi sprzedaż z bonifikatą mieszkań nowych nie wymagających nakładów 
na ich utrzymanie. To, że powiat musi dokładać do tych mieszkań, jest tylko 
spowodowane spisanymi wadliwie umowami, czego wynikiem jest to, że fundusz  
remontowy pokrywa powiat, a nie najemca. Radny proponował, aby ust.2 w § 2 
brzmiał, jak w uchylanej uchwale obowiązujące od 27 października 2004r., tj. „Jeżeli 
przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny usytuowany w budynku oddanym do 
użytkowania po roku 1999 lub lokal, w którym Powiat ostródzki w okresie 5 lat przed 
przeznaczeniem do sprzedaży przeprowadził remont kapitalny lub poniósł inne 
nakłady w celu polepszenia stanu technicznego, przekraczające 15% wartości 
nieruchomości, nie wyraża się zgody na udzielenie przez Zarząd Powiatu w 
Ostródzie bonifikat.” Dodatkowym argumentem tej propozycji jest trwałość 
uchwalanego przez Radę Powiatu  prawa lokalnego. Jeżeli niektórzy najemcy 
mieszkań powiatowych nie mieli możliwości wykupu ich za bonifikatą, to należałoby 
to utrzymać. 
 
Przewodnicząca zapytała, ile jest tych mieszkań. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Butkiewicz odpowiedział, 
że na terenie miasta Ostródy jest 7 takich lokali: 4 lokale przy ul. Racławickiej,  
2 lokale przy ul. Czarnieckiego i 1 lokal przy ul. Kopernika). Pełna informacja na ten 
temat przedkładana była na posiedzeniach o tematyce przedsesyjnej. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Cezarego Peca  
o pozostawienie brzmienia ust. 2 w § 2, jak w uchwale z 27 października 2004r. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada, 10 głosami „za” przy 13 głosach „przeciw”, nie opowiedziała się za wnioskiem 
radnego. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu projektu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie przyznania pierwszeństwa  przy nabyciu lokali  
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w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki  oprocentowania przy rozłożeniu 
ceny sprzedaży na raty, została podjęta 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”,  
6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planu pracy Rady 
Powiatu na 2011 rok, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca powiedziała, że w poprzednich latach nie było planu pracy Rady, ale 
zgodnie ze statutem przedkłada przygotowaną propozycję planu pracy na 2011 rok. 
Nie jest on szczegółowy, bo trudno zaplanować szczegółowe działania Rady. 
Proponowane są tematy, które wynikają z ustawy i oczywiście tematy, które wynikają 
z bieżącej działalności samorządu. Jeśli zajdzie taka potrzeba plan może być na 
bieżąco uzupełniany. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział  20 radnych. 
Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2011 
rok, została podjęta 13 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2011 rok, w tym podjęcie uchwały. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, że jest koniec marca i komisja nie ma możliwości 
odbycia posiedzenia w tym miesiącu, bo radny nie otrzymał jeszcze zawiadomienia  
o takim posiedzeniu, a jest członkiem tej komisji. W projekcie planu w miesiącu 
marcu komisja zaplanowała kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
Radny wnioskował o wpisanie tego tematu do realizacji w kwietniu. 
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Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła wniosek radnego. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr V/42/2011 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 
2011 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planów pracy komisji 
Rady Powiatu na 2011 rok, w tym podjęcie uchwały. 
 
 Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodnicząca stwierdziła, że w planach pracy komisji: Budżetu i Gospodarki; 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Sprawy Społecznych, Porządku Publicznego  
i Zdrowia, jest również temat w marcu. W związku z tym, że żadna z tych komisji nie 
planowała posiedzenia 31 marca, Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie, 
aby plany pracy komisji rozpoczynały się w 2011 roku od miesiąca kwietnia. 
Następnie zarządziła głosowanie za wnioskiem. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącej. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod glosowanie projekt 
uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 
na 2011 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Powiatu. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod glosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr V/44/2011 w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy  
i osobowy stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu. 
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 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Cezary Pec zadał do sprawozdania następujące pytania: 

1) jakich należności dotyczyły pełnomocnictwa udzielone radcy prawnemu 
Andrzejowi Chudek, 

2) jak się zakończyło spotkanie z Burmistrzem Morąga w sprawie omówienia 
tematu dotyczącego wniosku o dofinansowanie szpitala w Morągu, 

3) co dalej z inwestycją dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Drulity-
Marzewo-Sambród-Małdyty-droga Nr 7, w związku z unieważnieniem 
przetargu, 

4) o jaki budynek chodzi przy ul. Sobieskiego w Ostródzie, na którego zbycie 
Zarząd postanowił ogłosić II przetarg. 

 
Radna Ewa Michałowska zapytała, czy Zarząd będzie się skłaniał do sprzedaży 
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci pawilonu przy ul. Szkolnej w Morągu po cenach 
niekomercyjnych. 
 
Naczelnik Józef Butkiewicz poinformował, że chodzi o mały budynek przy przyszłej 
siedzibie Starostwa. 
 
Dyrektor Małgorzata Ostrowska powiedziała, że upoważnienia dotyczyły 
zastępowania i reprezentowania powiatu przeciwko dwóm firmom. Przeciwko firmie 
RuBeCo, która zaczęła realizować inwestycję powiatową w miejscowości Winiec. 
Zostało wycenione to, co ta firma wykonała, potrącenie z opóźnienia i zniszczenia, 
jakie wyrządzili odnośnie ciągu pieszo-rowerowego oraz wodociągu. W przyszłym 
tygodniu będzie wycena rzeczoznawcy. Druga firma OCSC, która wykonywała 
dokumentację na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-
Małdyty-droga Nr 7”. Zostały potrącone odsetki, w związku ze spóźnieniem się firmy 
za wykonanie tej dokumentacji. Firma podała powiat do sądu o odzyskanie tych 
odsetek w granicach ok. 60 000 zł. Dyrektor odpowiedziała również, że przetarg na 
„Przebudowę drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty-droga Nr 7” został 
unieważniony, ponieważ w budżecie była zabezpieczona kwota ponad 10 mln zł,  
a najniższa oferta w przetargu wynosiła ponad 15 mln zł. W dniu dzisiejszym temat 
był postawiony na posiedzeniu Zarządu, który postanowił uruchomić ponownie 
procedurę przetargową. Kosztorys został pomniejszony o niektóre chodniki,  
w związku z tym ceny ofert będą może niższe. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk dodał, że w tym temacie udał się wspólnie z  Dyrektor 
Ostrowską i członkiem Zarządu, do Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju 
w Urzędzie Marszałkowskim, ale nie ma możliwości dofinansowania tego zadania. 
Jeśli chodzi o sprzedaż pawilonu przy ul. Szkolnej w Morągu, to Starosta 
odpowiedział, że spotkał się z Prezesem TPD i zaproponuje Zarządowi rozwiązanie, 
na które zgodziła się pani Sałak. Jeśli Zarząd przyjmie  propozycję, Stowarzyszenie 
będzie mogło stworzyć 16 miejsc pracy. Powiedział również, ze 16 marca br. odbyło 
się w szpitalu w Ostródzie wyjazdowe posiedzenie Zarządu, na którym obecna była 
Dyrektor szpitala w Morągu oraz Burmistrz Morąga. Obecni na posiedzeniu zobaczyli 
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nowe inwestycje realizowane w szpitalu, a następnie odbyła się merytoryczna 
rozmowa na temat dofinansowania szpitala w Morągu. Decyzje w tej sprawie jeszcze 
nie zapadły. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodnicząca przedstawiła odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na Stanowisko 
Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie budowy drogi S7 odcinek Miłomłyn-Olsztynek. 
Kopia pisma stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca zamknęła V sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wanda Łaszkowska 

 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


