
PROTOKÓŁ  Nr V/2019 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 24 kwietnia 2019 r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1405, zakończono o godz. 1420. 
Podjęto uchwały od Nr V/47/2019 do Nr V/48/2019. 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła V sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym  
na wniosek Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
Powitała radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych i przybyłych gości oraz  
na  podstawie listy obecności stwierdziła quorum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Następnie poinformowała, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą 
urządzeń nagrywających dźwięk i obraz oraz są transmitowane w internecie.  
Osoby uczestniczące w sesji Rady Powiatu wyrażają zgodę na przetwarzanie                     
i upublicznianie swoich danych osobowych, w postaci wizerunku, w myśl art. 6 ust. 1 
lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Waldemara Gazdę. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2033. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 

4. Zamknięcie sesji. 
 
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. 
 
Skarbnik Powiatu Hanna Żynda poinformowała, że zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej wynikają przede wszystkim z konieczności zwiększenia środków  
na zadaniu dotyczącym Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  
przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie. Skarbnik poinformowała, że rozpoczęcie realizacji 
tego przedsięwzięcia nastąpiło w 2018 roku, gdzie wydatkowano kwotę 1.900 zł,  
z tytułu promocji tego projektu. Największe wydatki będą jednak w bieżącym roku.  
Na jego realizację ogłaszanych było już kilka przetargów. W ostatnim najtańsza oferta 
była o 58.320 zł wyższa niż przeznaczone na to zadanie środki, stąd konieczność 
zmiany limitu wydatków. Po wprowadzeniu powyższej zmiany wartość całkowita 
zadania wyniesie 1.731.275 zł, z czego wkład własny- 895.000 zł Dokonuje się również 
zmian w zakresie dochodów, które wzrosną łącznie o kwotę 54.325 zł do wysokości 
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151.252.478 zł oraz w zakresie wydatków, które wzrosną o kwotę 54.325 zł,  
do wysokości 158.081.342 zł. Przesunięciu ulega kwota 58.320 zł z wydatków 
bieżących na wydatki majątkowe. Kwota długu pozostaje bez zmian, wskaźniki  
są zachowane. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Uchwała Nr V/47/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2019 rok. 
 
Skarbnik Powiatu przedstawiła następujące propozycje zmian w budżecie powiatu  
na 2019 rok: 

1) zmiany w planie dochodów: 
˗ zwiększenie z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej na sfinansowanie zakupu zestawu poduszek pneumatycznych  
dla KP PSP w Ostródzie z przeznaczeniem dla JRG Morąg- 10.000 zł, 

2) zmiany w planie wydatków: 
˗ zwiększenie na zadaniu: Termomodernizacja budynku użyteczności 

publicznej przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie (środki własne)- 58.320 zł. 
˗ zwiększenie z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej na sfinansowanie zakupu zestawu poduszek pneumatycznych  
dla KP PSP w Ostródzie z przeznaczeniem dla JRG Morąg- 10.000 zł, 

˗ zmniejszenie wydatków w Starostwie - 58.320 zł, 
3) korekta inwestycji: 

˗ zwiększenie na zadaniu: Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie - 58.320 zł. 

4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach 
organizacyjnych: Starostwo- 7.253 zł, Straż-  3.000 zł. 

Skarbnik poinformowała, że deficyt nie ulega zmianie i wynosi 6.828.864 zł. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski dodał, że termomodernizacja nie obejmuje wymiany 
okien. W chwili obecnej jest uruchomione postępowanie na wymianę stolarki okiennej, 
drzwi i remont schodów. Środki na ten cel pochodzić będą ze środków własnych 
powiatu, z rezerwy ogólnej, która wynosi 500.000 zł. Rozwiązanie rezerwy ogólnej jest 
w kompetencji Zarządu Powiatu. 
 
Radny Dariusz Struk zapytał, czy wszystkie pomieszczenia w budynku przychodni   
są wynajęte oraz czy opłaty dla wynajmujących nie wzrosną, z uwagi na poprawę 
standardu wynajmowanych pomieszczeń. Stwierdził, że okna trzeba wymienić  
przy okazji termomodernizacji. 
 
Starosta wyjaśnił, że harmonogram prac termomodernizacji został tak ustalony,  
aby najpierw nastąpiła wymiana okien.  Na czerwiec przewidziane jest docieplenie 
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ścian, wcześniej będzie wymiana kaloryferów, systemu grzewczego wewnątrz 
budynku oraz wymiana okien i drzwi. Dodał, że część lokali jest jeszcze  
nie wynajętych, z chwilą poprawy estetyki budynku przychodni i warunków, chętnych 
do wynajęcia będzie z pewnością więcej. W tej chwili nie wiadomo nic w sprawie 
podwyżek czynszów za wynajem. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie 
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Uchwała Nr V/48/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła V Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 

 

 


