
PROTOKÓŁ  Nr V/2015 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 26 stycznia 2015r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1100, zakończono o godz. 1230. 
Podjęto uchwały od Nr V/16/2015 do Nr V/22/2015. 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył V sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości 
oraz na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Stanisława Orzechowskiego. 
 
Następnie poinformował, że na podstawie § 20 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu  
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o 5 nowych 
punktów w brzmieniu: 
„5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego. 
7. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2015 rok, w tym podjęcie 
uchwały. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 
2015 rok. 
9. Zajęcie stanowiska w sprawie nieuwzględnienia budowy Drogi Krajowej nr 16  
w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.” 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
„Za” wnioskiem głosowało 19 radnych. 
Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad, gdyż wniosek 
uzyskał bezwzględną ilość głosów. 
Dotychczasowe punkty od 5 do 9, otrzymują numerację od 10 do 14. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego, Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2015-2028. 
3. Uchwalenie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2015, w tym podjęcie 

uchwały. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości Powiatu Ostródzkiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego. 
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7. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2015 rok, w tym 
podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu na 2015 rok.  

9. Zajęcie stanowiska w sprawie nieuwzględnienia budowy Drogi Krajowej nr 16 
w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”. 

10. Sprawozdanie z gospodarowania mieniem powiatu za 2014 rok. 
11. Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 
12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
14. Sprawy różne. 

 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich 

sesji. 
 
Uwag do protokołu III sesji Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół III sesji Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014r. 
 
Do protokołu IVI sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2014r. uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół IV sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2014r. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Elżbieta Dziubińska Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, z uwagami. 
 
Przewodniczący przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120-384/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Ostródzkiego na lata 2015-2028, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr V/16/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2015-2028, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Powiatu 
Ostródzkiego na rok 2015, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie przewidziane jest: 

1) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu, 
2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji, 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
4) dyskusja, 
5) głosowanie nad uchwałą. 

 
Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja 
Wiczkowskiego. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że początek kadencji samorządu, to dobry 
czas na wskazanie kierunków działania dla nowego zarządu i racjonalność 
spojrzenia na możliwości finansowe naszego samorządu. Przedstawiony radnym 
budżet, to budżet który nie spełnia naszych oczekiwań ze względu na duże 
zadłużenie i konieczność spłaty wcześniejszych kredytów i wykupu obligacji na 
łączną kwotę 10 mln zł w całej kadencji. Niepokojącym faktem jest ograniczenie 
zadań inwestycyjnych, podyktowanych oczywiście sytuacją budżetową naszego 
powiatu. W samorządzie jest czas na inwestowanie ale i jest czas na spłatę 
zobowiązań. Dobrze, że inwestowano w poprzednich kadencjach, ale przyszedł teraz 
czas na spłatę tych zobowiązań. „Nadchodzący czas dla naszego samorządu i dla 
naszego budżetu nie będzie łatwy, ale stawiamy sobie cele i myślę, że te cele będą 
zrealizowane.” Starosta przedstawił następujące główne cele samorządu 
powiatowego: 

1) konieczna rozbudowa szpitala, bo nie ma innej możliwości, żeby ten szpital 
funkcjonował w obecnym stanie, Zarząd w niedługim czasie zaproponuje 
kierunek finansowania i rozwoju naszego szpitala, 

2) inwestycje drogowe – w proponowanym budżecie są to dwie inwestycje, ale 
potrzeb jest bardzo wiele, 

3) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica  
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, 

4) termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Morągu, 
5) rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, 

co już się praktycznie dzieje, bo Zarząd pozytywnie zaopiniował pierwszą 
część tej rozbudowy, 

6) przebudowa budynku gospodarczego na budynek mieszkalny Domu Dziecka 
w Morągu. 

Powiedział, że są to najważniejsze rzeczy, które są możliwe do wykonania od strony 
finansowej. Sytuacja finansowa nie pozwala w roku bieżącym na realizację nowych 
zadań. Starosta wyraził nadzieję, że rok pracy przyniesie inne rozwiązania  
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i możliwości, które pozwolą na wprowadzenie nowych inwestycji, tak potrzebnych  
i koniecznych w naszym samorządzie. Konieczne jest przygotowanie, i to już się 
dzieje, do pozyskiwania zewnętrznych środków, bo tylko takie umożliwią nam 
działanie skuteczne i pozwolą na rozwój naszego powiatu, ale wszystko to jest 
możliwe po przeprowadzeniu racjonalizacji kosztów utrzymania i wydatków 
bieżących. Sytuacja  budżetowa jest taka, że musimy obniżyć koszty utrzymania 
zarówno w urzędzie, jak i w innych jednostkach powiatu. Jest to nieodzowne, bo 
zamknie nam to drogę do dalszego inwestowania. Powiedział, że zwrócił się do 
wszystkich radnych pracujących w komisjach, żeby przyjąć ten budżet w takiej 
formie, w jakiej został przygotowany przez poprzedni Zarząd. Umożliwi to szybką 
realizację inwestycji umieszczonych w budżecie, ale też da możliwość otwarcia 
nowych inwestycji, które są niezbędne. 
Dalsza część wystąpienia Starosty stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Elżbieta Dziubińska Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, z uwagami. 
 
Przewodniczący przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120-383/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski, w imieniu Klubu Radnych Prawicy, podziękował 
Staroście za ciekawe i właściwe wystąpienie i dobrą ocenę tego budżetu. Zapytał  
o termin przystąpienia Zarządu do tych zmian i prosił o konsultowanie ich z radnymi. 
Powiedział, że Klub niepokoi się o następujące wydatki, np. na drogi było 14 mln zł,  
a teraz planowane jest 11 mln zł, jest ograniczony zakres remontów, a na wydatki 
bieżące kwoty wzrastają. Niepokoi radnych również spadek środków na licea 
ogólnokształcące (z 7 mln zł na 6 mln zł. Poddał pod rozwagę wydatki na promocję. 
Radny wyraził obawę, że ta dotychczasowa forma już się „wypaliła”, tj. wyjazdy 
coroczne na targi, trzeba sprawdzić, czy przynoszą one korzyści dla powiatu. Prosił, 
aby przy zmianie budżecie do wieloletniej prognozy finansowej podejść nie tylko pod 
względem czysto formalnym, ale również rzeczywistym. Dzisiaj Rada uchwaliła 
prognozę finansową, w której wydatki bieżące na ten rok oceniono na 98 mln zł,  
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a w budżecie jest zapisane 107 mln zł. Trzeba ocenić stan, w którym jesteśmy i plan 
na 4 lata rzeczywisty. Można do tego zatrudnić zewnętrzną firmę, kogoś kto będzie 
obiektywny. Stwierdził, że Klub będzie wspierał Zarząd w tych działaniach, które 
zapowiadał Starosta, czyli zwiększenie wydatków inwestycyjnych, wyprostowanie 
budżetu. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że zabrał głos w tym punkcie, ponieważ ten 
budżet tworzył poprzedni Zarząd. Prawdą jest, że zadłużenie jest ok. 40%, ale  
w kalendarzu na 2015 rok „Panorama Powiatu” pokazane są wszystkie rzeczy, które 
w ostatniej kadencji udało się zrobić. Pokazane jest, ile środków zewnętrznych udało 
się razem pozyskać. Nakreślony jest kierunek, którym można dalej pójść. Wyraził 
zadowolenie, że ten projekt budżetu nie został zmieniony przez obecny Zarząd. 
Stwierdził, że cieszy się, że Zarząd rozmawia o szpitalu, który zawsze leżał na sercu 
Zarządowi poprzedniej kadencji. Przypomniał o inwestycjach, które zostały 
zrealizowane w tym czasie: centralna sterylizatornia, stacja dializ, oddział zakaźny. 
Poprzednikom udało się przez ostatnich parę miesięcy doprowadzić do tego, że firmy 
zewnętrzne, które budują bloki operacyjne, zainteresowały się Ostródą. Udało się 
wciągnąć w to również PIKMED Klastry Medyczne. Zostawiona została furtka i radny 
cieszy się, że Zarząd idzie w tym kierunku, aby ten blok operacyjny mógł w końcu 
powstać. Życzył Zarządowi, aby po 4 latach mogło powstać podobne kalendarium. 
Jeśli chodzi o wydatki osobowe, to takie są , a nie inne i czas pokaże, w którą stronę 
pójdzie obecny Zarząd. Wieloletnia prognoza finansowa, to są wskaźniki, które 
pokazują, co może zrobić dany samorząd. Ten samorząd w poprzedniej kadencji 
wykorzystał bardzo dużo środków zewnętrznych, które wpływają również na 
wieloletnia prognozę finansową. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski podziękował za dobre słowa i wyraził nadzieję, że 
przyczyni się to do dobrego rozwoju powiatu. Stwierdził, że od pierwszych dni pracy 
w tym samorządzie patrzy tylko w przyszłość, nie patrzy w tył i nigdy nie będzie 
oceniał sytuacji, która miała miejsce, bo nie jest to jego zadaniem. Powierzone mu 
stanowisko będzie sprawował najbardziej jak potrafi, dla dobra naszego powiatu, bo 
to jest dla niego najważniejsze. Podziękował radnym za troskę w sprawach bardzo 
ważkich dla powiatu, jakim jest szpital. Po wystąpieniach radnego Kierozalskiego  
i radnego Brodiuka, Starosta ma nadzieję, że ta współpraca będzie się układała 
bardzo dobrze. Jest to bardzo cenne dla samorządu. Powiedział, że nie jest 
zainteresowany działaniami „pod publikę”. Przygotowywane są różne rzeczy, które 
zostaną przedstawione radnym w swoim czasie. Są one wypracowywane  
i konsultowane, i na pewno nie pogorszą sytuacji pracy w urzędzie, a wręcz ją 
poprawią i przyczynią się do oszczędności budżetowych. Powiedział, ze troska  
o rozwój powiatu, którą podzielają również radni, jest dla niego bardzo znacząca. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Ostródzkiego na rok 2015. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr V/17/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 
2015, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Ostródzkiego. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Marek Standara poinformował, że  
gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu odbywa się w oparciu o przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami, zgodnie z którą zawieranie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia 
na czas dłuższy niż 3 lata odbywa się w drodze przetargu. Odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tych umów wymaga zgody Rady Powiatu. Zgoda Rady 
jest wymagana również w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 
3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. O dzierżawę nieruchomości będących przedmiotem niniejszej 
uchwały wystąpili ich dotychczasowi dzierżawcy, ponieważ zawarte z nimi wcześniej 
umowy wygasły z dniem 31 grudnia 2014r. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie, 
przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr V/18/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 
było następnym punktem porządku obrad. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Marek Standara poinformował, że          
zgoda Rady jest wymagana również w przypadku gdy po umowie najmu zawartej na 
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. Dotychczasowy najemca-Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie do 31 
maja 2015r. umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku 
przychodni zdrowia w Ostródzie przy ul. Kościuszki 2. Umowa zawarta była na czas 
określony i wygasła z dniem 31 grudnia 2014r.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie, 
przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Ostródzkiego. 
 
Podinspektor ds. opieki zdrowotnej Joanna Gesek poinformowała, że zgodnie  
z ustawą Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
danym terenie ustala rada powiatu, po  zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 
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prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i  samorządu aptekarskiego. W grudniu 
2014 r. w mieście Ostróda działalność podjęła nowa apteka dr. Max, w związku  
z powyższym zaistniała konieczność zmiany dotychczasowego harmonogramu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych. Proponowany rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych, dostosowany jest do potrzeb ludności i zapewnia dostępność ich 
świadczeń również w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy.            
 Projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie, zgodnie z przytoczonym 
na wstępie przepisem, uzyskał pozytywne opinie wójtów gmin i burmistrzów miast  
z terenu Powiatu Ostródzkiego, natomiast Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie nie 
wnosi uwag do przedstawionego projektu harmonogramu.          
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie, 
przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planów pracy komisji 
Rady Powiatu na 2015 rok, w tym podjęcie uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie, 
przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 
na 2015 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2015 rok, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie, 
przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 
2015 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było zajęcie stanowiska w sprawie 
nieuwzględnienia budowy Drogi Krajowej nr 16 w „Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023” 
 
Radny Stanisław Orzechowski przedstawił treść projektu stanowiska Rady Powiatu  
w sprawie nieuwzględnienia budowy Drogi Krajowej nr 16 w „Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023”, przygotowanego przez Klub Radnych Prawicy. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie stanowisko. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Stanowisko w sprawie nieuwzględnienia budowy Drogi Krajowej nr 16 w „Programie 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”, zostało przyjęte przez Radę 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 

Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z gospodarowania 
mieniem powiatu za 2014 rok. 
Przewodniczący poinformował, że uchwała Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 9 lutego 
2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, w § 5 ust. 
2 zobowiązuje Zarząd Powiatu do przedstawienia Radzie do dnia 30 stycznia 
sprawozdania z gospodarowania mieniem powiatu za rok ubiegły.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok, 
było kolejnym punktem porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art.38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym, nie później niż do końca stycznia następnego roku 
kalendarzowego, Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że w tym sprawozdaniu nie ma informacji na 
temat decyzji, jakie podjęło Zgromadzenie Wspólników PZOZ w Ostródzie w dniu 21 
stycznia br. Zdaniem radnego, radni powinni jako pierwsi dowiedzieć się, jakie to były 
decyzje. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że na posiedzeniu w dniu 21 stycznia br. 
właściciel spółki odwołał radę nadzorczą i powołał ją w nowym składzie, jak również 
ustalił członkom nowe wynagrodzenie. Powiedział, że to też jest element 
wprowadzenia oszczędności, ponieważ odwołani członkowie rady nadzorczej 
otrzymywali bardzo wysokie wynagrodzenie za swoją pracę i działanie właściciela 
zmierza do tego, aby ograniczyć koszty utrzymania tej rady. Członek odwołanej rady 
nadzorczej otrzymywał 3 500 zł wynagrodzenia miesięcznie plus koszty dojazdu  
(w większości były to osoby spoza Ostródy) oraz hotele. Spółka nie ma teraz takiej 
możliwości, żeby pokrywać koszty wynagrodzenia w tej wysokości. W celu 
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zmniejszenia kosztów wynagrodzenia nowopowołanej rady nadzorczej będzie 
wynosiło 1 200 zł miesięcznie. Tak wysokie koszty utrzymania rady nadzorczej, 
zdaniem właściciela, były niepotrzebne, bo główną osobą do pracy jest prezes 
zarządu spółki. W skład nowej rady nadzorczej wchodzą panowie: Cezary 
Wawrzyński, Leszek Rochowicz i Bartłomiej Wasilewski, którzy są mieszkańcami 
Ostródy. Powiedział, że te zmiany są na pewno ogromnym plusem, jeśli chodzi  
o finanse, ale również o spotkania, ponieważ dotychczasowa rada miała kłopoty ze 
spotkaniem się w całym składzie. 
Starosta powiedział, że nie chciał ukrywać tej informacji i miał zamiar ją przekazać 
radnym w punkcie „sprawy różne”. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że to jest spółka powiatowa i radnym należy 
się taka informacja jak najszybciej. Nie trzeba takich decyzji  konsultować z radnymi, 
ale informacja o tych decyzjach powinna być przekazana szybko. Oszczędności są 
ważne, ale nie zawsze najważniejsze, biorąc pod uwagę ile od 2007 roku zostało 
zrobione w szpitalu. Ważny jest spokój, a przede wszystkim rozwój szpitala. 
Centralna sterylizacja, stacja dializ, oddział zakaźny i wiele innych rzeczy, powstały  
podczas pracy tej „kosztownej” rady nadzorczej. Jeżeli chodzi koszty hoteli, to  
w pierwszych momentach działalności, bo byli to zawodowcy z Białegostoku, którzy 
doprowadzili do stabilizacji tego szpitala. Radny stwierdził, że nie będzie oceniał 
obecnych członków rady nadzorczej, ale poprzednicy byli związani stricte  
z lecznictwem. Powtórzył, że radnym należy się czytelna, jasna informacja, a nie 
proszenie o informację. 
 
Radny Jan Kacprzyk stwierdził, że radny Brodiuk mówi o fachowości a zapomniał, jak 
do rady nadzorczej przyjął Pana Godlewskiego – szefa struktur Platformy 
Obywatelskiej w gm. Grunwald. Jeśli chodzi o informacje, około roku radni nie 
wiedzieli, że P. Godlewski jest członkiem rady nadzorczej spółki. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że mówił o całkowitej zmianie rady 
nadzorczej, a nie cząstkowej. Interesowała go forma, jaka powinna zafunkcjonować, 
jeśli chodzi o całkowitą zmianę. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, że nie wie czemu miało służyć wystąpienie radnego 
Brodiuka. W opinii radnego, była to chyba tylko chęć wyrażenia na forum przed 
kamerami swoich żali. W sprawozdaniu, zdaniem radnego, zabrakło informacji, że 21 
stycznia Zarząd uczestniczył w walnym zgromadzeniu Spółki, nic więcej.  
W następnym punkcie porządku tej sesji Starosta miał zamiar poinformować radnych 
o decyzjach, które zostały podjęte na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia 
Wspólników. Powiedział, że posiedzenie odbyło się 21 stycznia , a dziś jest 26 
stycznia, więc jeśli tylko taka szybkość przekazywania informacji byłaby zachowana 
w poprzedniej kadencji, radni byliby bardzo zadowoleni. „Warto najpierw 
przypomnieć sobie swoje działania, a potem mieć pretensje” – stwierdził radny. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że chciał tylko zapytać, dlaczego ta 
informacja nie została umieszczona w sprawozdaniu z działalności Zarządu. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki stwierdził, że decyzja Zarządu o obniżeniu wynagrodzenia 
członkom rady nadzorczej była słuszna. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radna Wanda Łaszkowska proponowała, aby na sesji nie odczytywać projektów 
uchwał, chyba że są zmiany do projektu pierwotnego. Radni otrzymują projekty 
uchwał w formie papierowej i nie ma konieczności odczytywania ich. 
 
Przewodniczący odpowiedział, że tak właśnie jest. Przedstawia treść projektu 
uchwały, którego wcześniej radni nie otrzymali, nie był w pierwotnym porządku obrad 
i nie był on opiniowany na posiedzeniach komisji. 
 
Zdaniem radnej Wandy Łaszkowskiej, Pani Skarbnik podczas sesji powinna 
zajmować miejsce bliżej radnych, a nie w części sali przeznaczonej dla publiczności. 
 
 
Radny Stanisław Orzechowski powiedział, że od 13 stycznia br. na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego w  Łańsku i Rybakach przebywa 178 
Ukraińców polskiego pochodzenia, którzy zostali ewakuowani z rejonu Donbasu. Są 
to osoby starsze, rodziny, dzieci, którzy będą mogli przebywać tam do pół roku,  
a później będą musieli mieć zapewnione miejsca pracy i pobytu. Radny zapytał, czy 
Powiat Ostródzki przewiduje jakiej formy pomocy tym uchodźcom. 
 
Starost Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że w komitecie organizacyjnym 
„Kaziuków” jest Pan Bonisławski współpracujący z organizacją, która przyniosła 
pomoc tym ludziom. Powiedział, że w celu pomocy Ukraińcom przygotowywane są 
pewne działania, wspólnie z samorządem miejskim. Na pewno będą oni zaproszeni 
na obchody „Kaziuków”, gdzie będzie możliwość spotkania się z tymi ludźmi  
i omówienia form większej pomocy przez dwa czy trzy samorządy. Zaprosił 
wszystkich radnych, mających takie możliwości, do współpracy. 
Starosta przedstawił Panią Jolantę Koszczał, która została zatrudniona w Starostwie, 
ze względu na długą nieobecność Pana Sekretarza. Pani Koszczał przejęła 
wszystkie obowiązki po Sekretarzu, który przebywa na długoterminowym zwolnieniu 
lekarskim. 
 
Radny Olgierd Dąbrowski powiedział, że jednym z ważniejszych zadań samorządu 
powiatowego jest oświata. Na portalu internetowym „Perspektywy”, współpracującym 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, obwieszczono wyniki kolejnego rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych. W naszym powiecie te rankingi były niezwykle popularne.  
W ostatnich kadencjach mówiono, że Powiat Ostródzki jest bardzo wysoko w różnych 
dziedzinach i miało to być powodem chluby. Niestety, w tej dziedzinie nie ma się 
czym chwalić, jak informuje ten ranking. Na 500 liceów ogólnokształcących 
sklasyfikowanych, nasze Liceum Ogólnokształcące im. j. Bażyńskiego w Ostródzie 
jest na 214 miejscu. Liceum Salezjańskie w Ostródzie i Liceum Ogólnokształcące  
w Morągu w ogólne nie jest sklasyfikowane. W województwie Warmińsko-Mazurskim 
sklasyfikowanych zostało 25 liceów ogólnokształcących, w tym nasze Liceum 
znalazło się na 18 miejscu, dwóch pozostałych liceów w ogóle nie ma. Jeśli chodzi  
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o technika, jest chyba jeszcze gorzej, bo na 300 sklasyfikowanych, nie ma żadnej 
szkoły z Powiatu Ostródzkiego, jak również nie ma ich wśród 25 sklasyfikowanych  
w województwie. Powiedział, że jest to dla niego sygnał ostrzegawczy. Baza 
oświatowa w Powiecie Ostródzkim jest coraz lepsza, ale cóż ona znaczy, jeśli nie 
podąża za tym jakość nauczania. Oświata na tym poziomie, to jest start młodych 
ludzi w dorosłe życie. Im lepsza szkoła, tym większe szanse życiowe naszej 
młodzieży. Ranking ma swoje wady, bo jednym z głównych kryteriów jest 
uczestnictwo w olimpiadach. Radny proponował, aby w sprawie poziomu jakości 
nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych odbyła się debata, której wynikiem byłaby 
diagnoza problemu. Zwrócił się do Zarządu i radnych o zwrócenie uwagi na ten 
problem, który zdaniem radnego jest najpilniejszy. Odnosząc się do kwestii 
wynagrodzeń, radny stwierdził, że wysokość wynagrodzenia rady nadzorczej 
powinna być powiązana z jakością. Jeśli spółka przynosi zyski, to wynagrodzenie 
członka rady nawet 5 000 zł nie jest za wysokie, ale jeśli straty, to 1 000 zł jest za 
wysokie. 
 
Przewodniczący Wojciech Paliński stwierdził, że sprawa jakości edukacji w naszych 
szkołach była wstępnie omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty. Zdaniem 
Przewodniczącego, pierwszym punktem powinno być stworzenie strategii rozwoju 
oświaty dla Starostwa powiatowego. W związku z tym, że takiej strategii nie ma, 
należy określić co jest najważniejsze dla oświaty w tej kadencji. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodniczący poinformował, że Wydział promocji prosi wszystkich radnych  
o przesłanie drogą elektroniczną zdjęcia oraz kilku zdań o swojej działalności 
publicznej na adres wp@powiat.ostroda.pl , w celu umieszczenia na stronie 
internetowej. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął V sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Wojciech Paliński 

 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
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