
PROTOKÓŁ  Nr VI/2015 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 23 lutego 2015r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1105, zakończono o godz. 1300. 
Podjęto uchwały od Nr VI23/2015 do Nr VI/40/2015. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył VI sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa, przybyłych gości 
oraz media. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym może 
obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Włodzimierza Brodiuka. 
 
Następnie poinformował, ze na podstawie § 20 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy 
punkt nr 12 w brzmieniu: „12. Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej, na realizacje których w 2015 roku przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym podjęcie uchwały”. 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
„Za” wnioskiem głosowało 21 radnych. 
Przewodniczący stwierdził, że rada dokonała zmiany porządku obrad, gdyż wniosek 
uzyskał bezwzględna ilość głosów. 
Dotychczasowe punkty od 12 do 15, otrzymują numerację od 13 do 16. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego, porządek obrad brzmiał następująco: 

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

prognozy finansowej na lata 2015-2028. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. 
4. Określenie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 

ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowo. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 

ulic powiatowych na terenie miasta Miłomłyn. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji: Liceum Profilowanego, 

Technikum, Technikum Uzupełniającego, trzyletniego Technikum 
Uzupełniającego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego kształcącego 
dorosłych, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej, Szkoły Policealnej Nr 1, wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Ostródzie. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego Specjalnego dla uczniów upośledzonych umysłowo  
w stopniu lekkim w Miłakowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum 
Uzupełniającego w Ostródzie w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla 
dorosłych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego w Morągu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla 
dorosłych. 

12. Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację 
których w 2015 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym podjęcie uchwały. 

13. Raport z wykonania w latach 2011-2012 Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Ostródzkiego na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2013-2016. 

14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu miedzy sesjami i z realizacji 
uchwał Rady. 

15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
16. Sprawy różne. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada, 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół V sesji 
Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2015r. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
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. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 



3 
 

Uchwała Nr VI/23/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lat 2015-2028, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2015 rok. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
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. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr VI/24/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, została 
podjęta 18 głosami „za”, przy 3 glosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było określenie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
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. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
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Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 
ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowo, było następnym punktem porządku 
obrad. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
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. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 
ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowo, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic powiatowych na terenie miasta 
Miłomłyn. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
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 uwagą. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Stanisław Orzechowski przypomniał, że poprzednia uchwała Rady Powiatu  
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w sprawie powierzenia tego zadania gminie Miłomłyn była podjęta 26 lutego 2014r., 
natomiast porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem zostało zawarte 
12 marca 2014r. Sprzątanie ulic miało się odbywać od 12 marca do 30 listopada, 
czyli w okresie zimowym nie było uwzględnione. Powiedział, że mieszkańcy 
Miłomłyna zgłaszali uwagi do tego zadania i twierdzą, że oczyszczanie było 
wykonywane w nieodpowiedni sposób, tj. w okresie zimy drogi były przejezdne, 
aczkolwiek był problem z przemieszczaniem się. Głównie chodziło o ulice Ostródzką. 
Radny zapytał dlaczego ta umowa zawarta była tylko na okres od wiosny do jesieni. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, że to jest 
porozumienie na sprzątanie tzw. letnie. Zimowe utrzymanie dróg, ulic poza m. 
Ostróda, jest ujęte w przetargach Zarządu Dróg Powiatowych. Każdy sprzęt, który 
wyjeżdża na drogi powiatowe jest dysponowany przez ZDP. Porozumienie dotyczy 
zamiatania chodników, jezdni i sprzątania tych pozostałości. Jeśli chodzi o 
utrzymanie zimowe, to są przyjęte standardy zimowego utrzymania, które określają, 
jak utrzymuje się drogi  
w okresie zimy. Jest to również przystosowane do środków, jakie ZDP posiada na 
zimowe utrzymanie. Standardy utrzymania zimowego dróg powiatowych są zupełnie 
inne niż utrzymania dróg krajowych i wojewódzkich.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 
ulic powiatowych na terenie miasta Miłomłyn, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zamiaru 
likwidacji: Liceum Profilowanego, Technikum, Technikum Uzupełniającego, 
trzyletniego Technikum Uzupełniającego, Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego kształcącego dorosłych, Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej Nr 1, 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Radny Zbigniew Zabłocki Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Radny Grzegorz Kierozalski Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja nie zaopiniowała projektów uchwał,  
z uwagi na brak kworum. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
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Radny Grzegorz Kierozalski, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia stwierdził, że temat dotyczy likwidacji szkół, które nie 
funkcjonują. W związku z tym, nasuwa się pytanie, jaka jest polityka oświatowa 
powiatu, czy jest ujęta w strategii, czy są opracowane materiały. Obecny Zarząd 
Powiatu odziedziczył tę gałąź bez strategii. Powiedział, że członkowie komisji proszą 
Zarząd o niezwłoczne podjęcie działań w kierunku opracowania polityki oświatowej. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że likwidacja tych 
szkół wynika przede wszystkim z przepisów prawa i nie ma takiej sytuacji, że jacyś 
uczniowie istnieją w jakiś oddziałach danego typu szkoły i brak jest rozwiązań. 
Jedyną taką sytuacją jest 30 uczniów w Zespole Szkół, którzy kończą swoją edukację 
w czerwcu br. W przepisach jasno jest powiedziane, że likwiduje się z dniem 1 
września 2012r. pierwsze oddziały, natomiast pozostałe oddziały – do wygaszenia. 
Jeszcze w roku 2013/ 2014 byli tacy uczniowie i żeby tę kwestię rozwiązać 
definitywnie, że będą to szkoły, gdzie nie ma pracujących nauczycieli w tych 
szkołach, gdzie nie ma uczniów, stąd ten termin. Nie zostało nic przegapione, 
ponieważ przepisy określają, jak postępować w takich przypadkach likwidacji bądź 
przekształceń. Inne są przepisy dla szkół kształcących młodzież i inne dla szkół 
kształcących dorosłych. Taki obowiązek nakłada ustawa. Te dzisiejsze uchwały są w 
sprawie zamiaru likwidacji, czyli rozpoczynają procedurę, a jest pół roku na podjęcie 
uchwał w sprawie likwidacji. Wcześniej uchwalone były zmiany dotyczące 
zasadniczych szkół zawodowych oraz liceów profilowanych, teraz jest kolejny etap. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował, że w sprawie szkolnictwa odbyła się,  
z udziałem pani Kurator, konferencja, która zapoczątkowała dyskusję na temat 
polityki oświatowej i będzie ona trwała przez następne pół roku. Następnie odbyło się 
spotkanie z wszystkimi dyrektorami szkół, którzy zostali zobowiązani do stworzenia 
strategii rozwoju każdej placówki, co jest niezbędne i konieczne np. do ubiegania się 
o środki zewnętrzne. Przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, każda szkoła musi 
posiadać strategie rozwoju własnej placówki. Na tej podstawie, po szerokich 
konsultacjach i dyskusji, Zarząd przedstawi radnym propozycję rozwoju szkolnictwa  
i strategii rozwoju szkolnictwa na terenie naszego powiatu, bo ona jest konieczna. 
Taka strategia  była w naszym powiecie, ale już nie jest aktualna. Dlatego 
przystępujemy do przygotowania tych prac, ale żeby dobrze ją wykonać, musimy być 
przygotowani i mieć wiedzę zarówno ze strony rodziców, nauczycieli, dyrektorów, jak 
i potrzeb. Te potrzeby muszą być wyartykułowane przez pracodawców, żeby 
dostosować do potrzeb rynkowych. Jest zapotrzebowanie na naszym terenie na 
określone zawody. Niektóre zakłady się rozwijają i potrzebują z dnia na dzień 
pracowników, a nasze szkoły nie tworzą takiego zawodu. To jest najważniejsze, żeby 
stworzyć takie warunki młodym ludziom, żeby nie kształcić kolejnych bezrobotnych, 
tylko żeby kształcić młodych ludzi, którzy są potrzebni na naszym terenie. 
 
Przewodniczący Wojciech Paliński proponował, aby szkoły przygotowały projekty 
strategii, a Zarząd, na podstawie tych materiałów, opracowałby powiatową strategie 
rozwoju. Na bazie strategii powiatowej, szkoły mogłyby stworzyć strategie własne,  
na potrzeby danej jednostki. 
 
Radny Stanisław Orzechowski stwierdził, że Klub Radnych Prawicy optuje za tym, 
aby najpierw stworzyć strategię w zakresie funkcjonowania systemu oświaty dla 
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Powiatu Ostródzkiego, a dopiero później podejmować decyzje dotyczące likwidacji, 
przekształceń, czy powstawania szkół. Zgodził się ze Starostą, że kształcenie na 
poszczególnych kierunkach powinno być dostosowane do aktualnych potrzeb 
naszego rejonu. Radny zapytał co było powodem nie ogłaszania naboru do Szkoły 
Policealnej Nr 1 w Ostródzie mieszczącej się w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Stwierdził, że uzasadnienie  
do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji tej szkoły, nie wskazuje na brak 
zainteresowania naborem. 
 
Naczelnik Bożena Janowicz odpowiedziała, że w jednym budynku, z jedną siedzibą, 
były dwa typy szkół policealnych. Dyrektor wnioskuje, aby szkołę dla młodzieży 
zlikwidować, ze względu na sprawy organizacyjne, ułatwienie spraw funkcjonowania 
tych dwóch szkół. Te szkoły funkcjonują obecnie w jednym zespole. Powiedziała, że 
na posiedzeniu Komisji Oświaty przekazała informacje dotyczące kształcenia  
w zawodach na dzień, który jest podstawa umieszczania szkoły w systemie 
informacji. Zgodnie ze statutami, w tych szkołach istnieją podobne zawody. W 
międzyczasie zmieniło się rozporządzenie o klasyfikacji zawodów i wszystkie 
zawody, jakie były wprowadzane znajdują się w również w ofercie Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Nie ma 
takiej sytuacji, że w jakimś zawodzie szkoła nie będzie kształciła. Typ szkoły 
powinien być jeden, natomiast zawody wprowadza dyrektor po zaopiniowaniu przez 
powiatową, wojewódzką radę zatrudnienia. Nie zawsze jest tak, że jest nabór do 
każdego typu szkoły i do każdego zawodu. Naczelnik poinformowała, że w grudniu 
2014r. został opracowany informator dla szkół dla dorosłych, gdzie te zawody 
występują i będzie do nich ogłaszany nabór. 
 
Radny Stanisław Orzechowski stwierdził, że nie została udzielona odpowiedź na 
zadane pytanie, tj. „Co było powodem, że w Szkole Policealnej Nr 1 nie był 
ogłoszony nabór.” 
 
Radny Dariusz Struk powiedział, że na posiedzeniu komisji była dyskusja na temat, 
dlaczego tak długo zwlekano z ta likwidacją. Przy łączeniu Zespołu Szkół 
zawodowych im. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego, kiedy dublowały się 
kierunki, można było do tego przystąpić. Następnym punktem, który „podbił 
atmosferę” na komisji, była strategia oświatowa. Dlaczego tak długo czekano, skoro 
poprzednia stała się nieaktualna w 2013 roku. Radny zapytał, czy ten nabór był, czy 
nie, skoro jesienią były ulotki do szkoły policealnej. 
 
Przewodniczący Wojciech Paliński stwierdził, że szkolnictwo zawodowe w ciągu 
dwóch, czy trzech lat ulegało poważnej reformie. Te likwidacje są pokłosiem dużej 
reformy, która została wdrożona. 
 
Naczelnik Bożena Janowicz uzupełniła, że ta reforma szkolnictwa zawodowego 
właściwie jeszcze trwa. Ustawa o systemie oświaty dopuszcza od 1 września 2012r. 
następujące typy szkół ponadgimnazjalnych: 

− trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży, 
− trzyletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży i dla dorosłych, 
− czteroletnie technikum dla młodzieży, 
− szkoła policealna dla młodzieży i dla dorosłych, 
− trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów  
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z upośledzeniem umysłowym. 
Wszystkie inne typy szkół powinno zostać zlikwidowane. Sposób likwidacji określają 
przepisy. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod glosowanie projekty uchwał. 
 
We wszystkich głosowaniach wzięło udział 22 radnych. 
 
Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego  
w Ostródzie, została podjęta 18 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Ostródzie, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum 
Uzupełniającego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 12 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 13 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1  
w Ostródzie, została podjęta 18 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie było kolejnym punktem porządku 
obrad. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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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 nie zaopiniowała projektu uchwały,  
z uwagi na brak kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod glosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla uczniów 
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Miłakowie. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
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 nie zaopiniowała projektu uchwały,  
z uwagi na brak kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod glosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego Specjalnego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu 
lekkim w Miłakowie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
 Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia Technikum Uzupełniającego w Ostródzie w trzyletnie liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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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 nie zaopiniowała projektu uchwały,  
z uwagi na brak kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod glosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum 
Uzupełniającego w Ostródzie w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego w Morągu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 
było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
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 nie zaopiniowała projektu uchwały,  
z uwagi na brak kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego w Morągu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 19 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było określenie zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2015 roku przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym 
podjęcie uchwały. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło poinformował, 
że Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem  
z dnia 13 lutego br. poinformował Starostę o wysokości środków przypadających 
według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu 
powiatowego. Z uwagi na pilną potrzebę realizacji tych zadań, projekt uchwały 
proponowany jest w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym również, Zarząd zatwierdził 
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projekt i po dokonaniu małych przesunięć proponuje Radzie podjęcie tej uchwały. 
Propozycje Zarządu dotyczą przesunięcia kwoty w wysokości 70 000 zł z pozycji  
nr 12: „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” 
do pozycji nr 13: „Zaopatrzenie  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów”. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 
pozytywnie zaopiniowała podział środków, oprócz przesunięcia proponowanego 
przez Zarząd Powiatu.  
 
Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, w jakiej formie realizowane są zadania w pozycji 
12, kto w ubiegłym roku realizował to zadanie. Jakie organizacje realizują zadanie  
z pozycji nr 15. 
 
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, że jeśli chodzi o pozycję 12, to 
uprawnienia do wnioskowania o uzyskanie dofinansowania ma każda organizacja 
pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Od kilku lat w naszym 
powiecie jest to piętnaście takich stowarzyszeń, m.in.: Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie, Polski Związek Niewidomych  
w Ostródzie i w Morągu, Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „Alfa”, Ostródzkie 
Towarzystwo „Amazonki”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Wnioski składa się do 30 
listopada roku poprzedzającego rok dofinansowania. W ubiegłym roku wartość 
złożonych wniosków wynosiła 400 tys. zł. Dofinansowanie odbywa się w ramach 
naszych potrzeb. Przy zgodzie i akceptacji Społecznej Rady ds. osób 
Niepełnosprawnych, środki dzielimy proporcjonalnie, czyli wartość zatwierdzoną 
przez radę Powiatu dzielimy przez ilość podmiotów, które złożyły wnioski. Każda 
organizacja podejmuje decyzję, na którą z imprez przeznaczy te przyznane środki. 
Informacja na temat wydatkowania środków w danym roku umieszczona jest w 
rocznym sprawozdaniu. Jeśli chodzi o pozycję 15, to rozporządzenie określa 
tematykę, w której można się obracać. Od dłuższego czasu dwa zadania realizuje 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym: 1) grupa 
teatralna „Przebudzeni”, 2) mieszkanie chronione przy ul. Nadrzecznej w Ostródzie, 
w którym odbywają się treningi samodzielnego życia dla osób będących 
uczestnikami tego stowarzyszenia. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki proponował, aby powiadomić organizacje o takim działaniu, 
ponieważ nie wszystkie wiedzą, że jest możliwość dofinansowania. Radny zapytał 
również o skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący rady Wojciech Paliński stwierdził, że w interesie samych organizacji 
leży szukanie źródeł finansowania ich działalności statutowych. Poza tym, informacje 
są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, że większość organizacji o tym wie, 
świadczy o tym ilość składanych wniosków. Poinformował, że aktualnie w skład 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wchodzą: 

− Anna Monist – Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej, 
− Elżbieta Czupryńska – Ostródzkie Towarzystwo „Amazonki”, 
− Jan Otremba – Polski Związek Niewidomych, 
− Marek Skaskiewicz – Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „Alfa”, 
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− Mariusz Bojarowski - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym. 

 
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że w projekcie uchwały, który radni 
otrzymali, w pozycji 12 była zapisana kwota 200 000 zł, a w pozycji 13 – 589 600 zł. 
Po wysłuchaniu informacji na temat realizacji tych dwóch zadań w ubiegłym roku, 
Zarząd podjął decyzje o przesunięciu 70 000 zł  z pozycji 12 do 13. Z informacji, jakie 
uzyskał Zarząd od dyrektora, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne zakończyło 
się w ubiegłym roku na miesiącu wrześniu, czyli do końca roku nie starczyło 
pieniędzy dla tych ludzi. Rozpoczynając nowy rok budżetowy, musimy pokryć te 
koszty z tamtego roku oraz dodatkowe koszty z roku bieżącego. Ten sprzęt jest 
potrzebny  ludziom do funkcjonowania i codziennego życia, dlatego Zarząd 
wprowadził poprawkę do projektu uchwały. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 
Zarząd. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie określenia zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na realizację których w 2015 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 Raport z wykonania w latach 2011-2012 Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Ostródzkiego na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2013-2016 był kolejnym punktem porządku obrad. 
Raport stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Przewodniczący powiedział, że zgodnie z art.18 ust.2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska Zarząd 
sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się Radzie Powiatu a następnie 
przekazuje do organu wykonawczego województwa. Radni otrzymali raport  
w materiałach sesyjnych. 
 
Pytań do raportu nie zgłoszono 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu miedzy sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk złożył interpelację o wyjaśnienie kto i dlaczego usunął  
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z portalu społecznościowego Facebook informacje dotyczące dorobku i rozwoju 
organizacji pozarządowych, współpracy z samorządem oraz zdjęcia dokumentujące 
inne działania, np. rozbudowę szpitala, modernizację szkół i osiągnięcia ostatnich 
kadencji. Radny prosił o odpowiedź na piśmie. 
Interpelacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Radny Stanisław Brzozowski zapytał, na jakim etapie jest projekt Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego, czy są jakieś konkretne zmiany dotyczące lokalizacji  
w Miłomłynie długoterminowego zakładu opiekuńczego. Powiedział, że na 
posiedzeniu komisji mówiono o zmianach w tej kwestii. Zdaniem radnego, jeśli 
zmiany pójdą w tym kierunku przedstawianym na komisji, to będą bardzo 
niekorzystne zarówno dla powiatu, jak i dla mieszkańców gminy Miłomłyn. Jeżeli 
przekaże się prywatnemu przedsiębiorcy działkę o wartości 4-5 mln zł, a nie działkę o 
wartości 500 – 600 tys. zł, to będzie ewidentna strata dla naszego powiatu. Radny 
zapytał również, jak się ma do deklaracji Starosty dotyczących oszczędności i 
redukcji stanowisk pracy w starostwie i w powicie, powstanie nowego stanowiska 
pracy w Oddziale zamiejscowym w Morągu oraz zatrudnienie nowego nauczyciela w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki skierował w imieniu mieszkańców pytanie do dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych. Zapytał, dlaczego firma załatała tylko jedną dziurę  
w jezdni na ulicy Daszyńskiego, a pozostałe kilkanaście zostawiła. Powiedział, 
 że dojazd firmy kosztuje, więc skoro już przyjechała powinna załatać więcej dziur, 
zwłaszcza, że w gminie Miłakowo są najgorsze drogi. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała,  
że remonty cząstkowe wykonywane przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, 
są remontami awaryjnymi wykonywanymi zazwyczaj pod koniec roku bardzo droga 
masa na zimno, która stosowana jest do zalewania największych dziur 
zagrażających bezpieczeństwu. Od wiosny wszystkie remonty cząstkowe będzie 
wykonywała firma wybrana w przetargu. Tych remontów cząstkowych nie można 
wykonywać w okresie, kiedy występują jeszcze w nocy przymrozki. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że w sprawie projektu dotyczącego 
rozbudowy szpitala i wszystkich około tego szpitala inwestycji, żadnej decyzji nie ma. 
Od początku funkcjonowania nowej rady pracuje zespół, który analizuje   o sprawdza 
nasze możliwości finansowe sprostaniu temu zadaniu. Jednym z elementów jest 
wybudowanie na działce domu spokojnej starości. Żadna decyzja odnośnie lokalizacji 
nie została podjęta. Żadna decyzja odnośnie lokalizacji na drugiej działce farmy 
fotowoltaicznej nie została podjęta. Podczas kadencji poprzedniego Zarządu 
mówiono, że na 5-hektarowej działce ma być ta farma. Okazuje się, że na wniosek 
poprzedniego Zarządu wpisano do propozycji planu zagospodarowania 
przestrzennego całej gminy Miłomłyn zupełnie inne przeznaczenie tej działki.  
To się kłóci z tym, co mówił poprzedni Zarząd. Tam nie ma możliwości 
zlokalizowania takiej farmy, bo plan, który został przygotowany na prośbę 
poprzedniego Zarządu z przeznaczeniem tej działki, widnieje mieszkalno-usługowa, 
co wyklucza lokalizację takiej farmy. Jeżeli chodzi o prace nad tym projektem i 
rozbudową szpitala, które bardzo ważne, a może najważniejsze dla naszego 
samorządu, to badamy i pracujemy od samego początku. Trudno powiedzieć, jakie 
będą ustalenia tego zespołu, ale żadna decyzja nie została podjęta i nie zostanie 
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podjęta bez opinii Rady. Wypracowane założenia będą najpierw przedstawione 
Zarządowi, a potem Radzie, nic nie będzie ukrywane. Starosta powiedział, że nic nie 
wie o nowym stanowisku w oddziale zamiejscowym w Morągu, chyba że chodzi  
o 50 000 zł, które przeznaczone są na dostosowanie Zamiejscowego Oddziału 
Geodezji dla potrzeb tamtych mieszkańców. Decyzją poprzedniego Zarządu miało 
być przeniesienie tych oddziałów do Ostródy ze względów oszczędnościowych. Nikt 
wtedy nie brał pod uwagę odbioru społecznego tych ludzi z okolic Morąga i nie wpisał 
tego do projektu. Gdyby było to wtedy wpisane do projektu, powiat nie 
partycypowałby teraz w kosztach tego przystosowania. W opinii obecnego  Zarządu 
nie jest to możliwe, aby zabrać z Morąga wszystkie zamiejscowe oddziały, żeby ci 
ludzie z Małdyt, Miłakowa z każdą sprawą jeździli do Ostródy „bo władzy tak się 
chce”. Pracownicy z Morąga mieli przejść do Ostródy, więc gdzie byłyby te 
oszczędności. Teraz trzeba było podjąć taką decyzję, żeby projekt mógł być 
realizowany. 
 
Radny Antoni Smolak Członek Zarządu powiedział, że na połączonych komisjach 
Budżetu i Rolnictwa zabierał głos w imieniu Zarządu, ponieważ Starosta nie był 
obecny na tym posiedzeniu. Stwierdził, że nic nie mówi o zmianach dotyczących 
szpitala oraz Miłomłyna. Powiedział tylko, że trwają prace, ale żadne decyzje nie 
zostały podjęte. Stwierdził, że będzie bronił oddziałów zamiejscowych w Morągu, bo 
koszty społeczne byłyby większe niż te, które wynikałyby z oszczędności. O sprawy 
zatrudnienia radny proponował zapytać dyrektora placówki. Zapytał, do ilu jednostek i 
na ile cząstkowych etatów był skierowany i zatrudniany były członek Zarządu 
poprzedniej kadencji. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk poinformował, że przez 8 miesięcy udało się 
poprzedniemu Zarządowi doprowadzić do tego, żeby najpierw sprowadzić do 
Ostródy firmę, która buduje bloki operacyjne. Przez osiem miesięcy udało się z nimi 
negocjować i rozmawiać praktycznie co tydzień. Zarząd przeznaczył pieniądze  
i doprowadził do opracowania studium wykonalności, które oddał do dalszych działań 
obecnemu Zarządowi. Nikt nie mówi, czy to było dobre, czy złe, bo to było konieczne. 
Pytanie radnego Brzozowskiego byłego Wicestarosty o tę działkę nie było 
niezasadne, bo ona się wkomponowywała w całą strategię tej budowy szpitala wraz z 
naszymi jednostkami. W tych rozmowach brała udział Pani Skarbnik, która ma 
potężną wiedzę w tej materii oraz parę osób funkcyjnych. Jeżeli chodzi o zmiany 
plany zagospodarowania gminy Miłomłyn, to nastąpi to w 2016 roku i wówczas 
można decydować. Projekt geodezyjny realizowany przez powiat, jest drugim takim 
projektem w województwie, na 19 powiatów. Jest to bardzo duży projekt, który miał  
w swoich założeniach skupienie wszystkiego tu w urzędzie, ponieważ tak był 
skonstruowany i o taki aplikowaliśmy. Nikt nie zdecydował o likwidacji jakichkolwiek 
jednostek, ale w dzisiejszych czasach wszelkie usługi wykonywane są przez internet. 
Zdaniem radnego, trzeba skupić się na pracy, a nie na wypominaniu, niszczeniu, 
wymazywaniu, bo historii i tego czego dokonał powiat nie da rady już zatrzymać. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, ze nie ma zamiaru deprecjonować działań, 
które miały miejsce wcześniej. Stwierdził, że nie wychodził z tą informacja do tej pory, 
ale jeżeli radny zapytał, to Starosta odpowiada, jaki jest stan dzisiejszy. Powiedział, 
że po uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, jego zmiana jest 
praktycznie niemożliwa, o czym radny Brodiuk, jako wieloletni samorządowiec,  
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na pewno wie. Poza tym, ten plan będzie uchwalony jesienią 2015 roku, a nie w roku 
2016. 
 
Radny Stanisław Brzozowski odpowiedział, że plan, który Gmina robi, nie koliduje  
z tym, co może ewentualnie tam powstać. Póki nie ma jeszcze takiego planu, można 
podejmować decyzje. Po to jest ten zapis, że jeśli nie wyjdzie kwestia farmy 
fotowoltaicznej, powiat będzie mógł tam inne inwestycje realizować. Przy 
zatwierdzaniu  planu, każdy obywatel, jak i samorządy, mogą wnieść swoje uwagi. 
Jeśli tylko w tym programie będzie dalej ten temat prowadzony, to nie ma przeszkód, 
bo jest to innowacja, jest potrzebna i konieczna dla powiatu, bo przyniesie 
dodatkowe dochody. Kiedy będzie już decyzja podjęta, trudniej będzie zmienić 
postanowienia Zarządu. Lokalizacja zakładu opiekuńczego w Miłomłynie jest 
korzystniejsza niż przy głównej drodze przy szpitalu. Tę działkę przy szpitalu będzie 
można korzystniej sprzedać, niż działkę w Miłomłynie. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski  zapewnił radnego Brzozowskiego, że ta działka nie 
zostanie oddana. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodniczący Wojciech Paliński zachęcał radnych do dyskusji na tematy 
merytoryczne i patrzenia na poszczególne problemy z punktu widzenia powiatu  
a zejścia z dyskusji na poziomie personalnym. „Niech ten interes naszego powiatu 
będzie najważniejszy”. 
 
W tym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Grzegorza 
Żmijewskiego radnego Rady Miejskiej w Miłomłynie. 
 
Grzegorz Żmijewski powiedział, że przybył na sesje w sprawie remontu drogi  
Nr 1192N na odcinku od m. Liksajny do m. Winiec. Przedstawił problem dotyczący 
bardzo złego stanu tej drogi, z którym od wielu lat borykają się mieszkańcy. Prosił  
o ujęcie tego zadania w budżecie powiatu na 2015 rok. 
Pismo Pana Żmijewskiego stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Przewodniczący przypomniał radnym o dostarczeniu fotografii. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął VI sesję rady 
Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Wojciech Paliński 
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