
 PROTOKÓŁ  Nr VI/2019 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 26 czerwca 2019r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1405, zakończono o godz. 1600. 
Podjęto uchwały od Nr VI/49/2019 do Nr VI/62/2019. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła VI sesję Rady Powiatu 
w Ostródzie VI kadencji, 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. 
W sesji uczestniczyli: 

- Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Ostródzie Krzysztof Majewski, 

- Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie 
Marcin Kociołek, 

- Zastępca Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie 
Rafał Napiórkowski, 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie Zdzisław Sokołowski, 
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie Małgorzata Ostrowska. 

 
Następnie Przewodnicząca 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2018 roku. 
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu 

Ostródzkiego w roku 2018. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2018 

roku. 
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 

w 2018 roku. 
6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego. 
7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2018”. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok, w tym podjęcie uchwały. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2018 

rok z tytułu wykonania budżetu. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu 
własnego do projektu partnerskiego „Oparcie w rodzinie”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu 
własnego do projektu partnerskiego „Razem dla rodziny”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu 
własnego do projektu „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Ostródzki  
i inne organy prowadzące. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska Rady Powiatu w Ostródzie. 
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego. 
20. Przystąpienie Powiatu Ostródzkiego do Związku Gmin Kanału Elbląskiego  

i Pojezierza Iławskiego, w tym podjęcie uchwały. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu 

Pracy w Ostródzie. 
22. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 

Rady. 
23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
24. Sprawy różne. 
 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 
Uwag do protokołu IV sesji Rady Powiatu z dnia 27 marca 2019 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Rada przyjęła protokół IV sesji, 21 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. 
Protokół głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Uwag do protokołu V sesji Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2019 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Rada przyjęła protokół V sesji jednogłośnie. 
Protokół głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z V sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Ostródzie w 2018 roku. 
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Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, Komendant Policji 
składa Staroście i Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także 
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.  
Sprawozdanie zostało wcześniej przesłane radnym wraz z materiałami na sesję  
i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.   
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Następnym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa                 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2018. 
 
Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej, Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informacje Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Informacja zostało wcześniej przesłana radnym wraz z materiałami na sesję i stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu.   
 
Radny Stanisław Orzechowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia radni uzyskali informację donośnie 
uchybień w zakresie Ochrony przeciwpożarowej w placówkach oświatowych  
oraz ochrony zdrowia Powiatu Ostródzkiego. Radny zaapelował do Komisji Oświaty 
oraz Zarządu Powiatu o pochylenie się nad sprawą bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w tych placówkach. Zapytał czy została przesłana już informacja 
do tych organów. 
 
Przewodnicząca odpowiedziała, że  zostanie ona przekazana w najbliższym czasie.  
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2018 roku, 
była kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy z dnia 13 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawia przynajmniej raz 
w roku Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
 
Informacja zostało  przesłana radnym wraz z materiałami na sesję i stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu.   
 
Pytań do Inspektora nie zgłoszono. 
 
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w 2018 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Na podstawie art.112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne 
sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 
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Sprawozdanie zostało przedstawione na wszystkich komisjach o tematyce 
przedsesyjnej. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad była informacja na temat oceny zasobów pomocy 
społecznej Powiatu Ostródzkiego. 
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Zgodnie z art.16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Radzie Powiatu co roku 
ocenę zasobów pomocy społecznej, przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 
 
Informacja przedstawiona była na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. 
 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego          
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2018” było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Sprawozdanie było przedstawiane przez Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego 
Starostwa Powiatowego w Ostródzie Adrianę Faraś- Bąk na wszystkich komisjach         
o tematyce przedsesyjnej. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania było 
kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja 
Wiczkowskiego. 
 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
Starosta podkreślił, że Zarząd Powiatu w 2018 roku prowadził szerokie działania  
na rzecz społeczności lokalnej, mające na celu poprawę warunków i standardów życia 
mieszkańców całego powiatu. 
 
Następnie Przewodnicząca zwróciła się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie opinii w tej sprawie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



5 

 

Radny Stanisław Szeluga – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt  
uchwały. 
 
Przewodnicząca otworzyła debatę nad Raportem o stanie powiatu za 2018 rok. 
 
Radny Dariusz Struk poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu komisji odbyła się 
dyskusja na temat specjalizacji powiatowych placówek oświatowych.  Powiedział,  
że był w 2015 roku, jednym z inicjatorów wniosku, aby kierunki kształcenia  
nie powtarzały się w placówkach powiatowych. Ze sprawozdania z działalności 
Zarządu między sesjami wynika, że w dwóch szkołach: Zespole Szkół Zawodowych 
im. Staszica i Zespole Szkół Rolniczych dubluje się kierunek technik reklamy. 
Tworzone są kolejne rzesze osób, które na rynku pracy będą miały problem  
ze znalezieniem pracy.  
Radny wyraził zdanie, że specjalizacja placówek pozwoli skupić się na stworzeniu 
bardzo dobrych warunków nauki w pracowniach tematycznych. Należy do tej koncepcji 
specjalizacji powrócić.  
W tej chwili do szkół powiatowych przyjmowane są dwa roczniki. Z informacji 
przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Oświaty wynikało, że szkoły nie będą 
miały problemu z ich „wchłonięciem”. Problem polega na tym, że dużo młodzieży  
z terenu powiatu idzie do szkół w innych powiatach ze względu na brak dojazdu  
do naszych szkół. Należałoby pochylić się nad rozwiązaniem tego problemu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski stwierdził, że faktycznie kierunki kształcenia nie powinny 
się powielać. Z perspektywy czasu, jednak młodzież, która przychodzi do szkół 
powiatowych, kieruje się głownie wyborem szkoły, później dopiero zawodu. Trudno 
jest wskazać gdzie dane kierunki mają mieć miejsce. Nie jest to robione 
w tym roku z uwagi na spodziewany większy nabór. nie jest to odpowiedni moment  
na eksperymentowanie w oświacie, która i tak ma dużo innych problemów. Stwierdził, 
że uwaga radnego Struka jest słuszna i trzeba pracować nad tymi rozwiązaniami. 
Starosta wyjaśnił również, że z przeprowadzonej analizy wynika, że ponad 95 % 
młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego idzie do naszych szkół. Uczęszczają do nich 
również uczniowie z innych powiatów, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia  
w nich. Starosta podkreślił, że w ostatnich latach zostało przeprowadzonych bardzo 
dużo inwestycji w oświacie, ale również ogromne środki zewnętrzne zostały pozyskane 
na poprawę jakości kształcenia, poprzez wyposażenie szkół i placówek oświatowych. 
Bardzo ważnym elementem są klasy patronackie, gdzie  powiązanie pracodawcy  
ze szkołą jest bardzo ważne i cenne. 
 
Radny Stanisław Orzechowski, odnośnie funkcjonowania opieki zdrowotnej  
w powiecie, stwierdził że są wykonane lub kończone bardzo ważne inwestycje 
związane z modernizacją bloku operacyjnego oraz termomodernizacją budynku 
przychodni. W jego ocenie, jednak w opiece zdrowotnej najważniejszy jest personel, 
który we właściwy sposób powinien zapewniać  opiekę nad pacjentami. W poprzednich 
latach została zmniejszona obsada zespołów ratownictwa medycznego  
z trzyosobowego do dwuosobowego, gdzie ten ostatni nie jest w stanie dobrze 
udzielać świadczeń medycznych. Takie posunięcie jest zastanawiające z uwagi  
na fakt, że finansowanie zespołów jest dotowane z budżetu Państwa i powiat nie 
ponosił z tym zakresie żadnych wydatków. 
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Radny przypomniał, że w 2017 roku, dzięki pomocy Wojewody, zakupiony został 
ambulans sanitarny. Planowany był zakup drugiego ambulansu, został jednak 
zakupiony pojazd, który nie spełnia wytycznych Prezesa NFZ i nie może być 
wykorzystany w systemie ratownictwa medycznego. Zgłaszane były również częste 
problemy z dostępem do lekarzy specjalistów oraz do lekarzy świadczących nocną  
i świąteczną opiekę zdrowotną. Zdarzały się sytuacje, że pacjenci zgłaszający się  
po pomoc, byli odsyłani do innych placówek medycznych. 
W ocenie radnego, mimo deklaracji szpitala o braku problemów w zakresie obsady 
medycznej, z powodu braku odpowiedniej ilości pielęgniarek, zmniejszono liczbę łóżek 
szpitalnych.  
Odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi,  radny Orzechowski wyraził 
zdanie, że środki przeznaczone na promocję honorowego krwiodawstwa i edukację  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, były niewystarczające. Wyraził nadzieję, że 
ta sytuacja ulegnie zmianie. 
 
Starosta Wiczkowski stwierdził, że brak personelu stanowi problem wszystkich szpitali 
powiatowych, które nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości pielęgniarek. 
Proponowane stawki wynagrodzeń pielęgniarek są bardzo wysokie. To musi się 
bilansować. Starosta wyraził zdanie, że w przypadku stawiania pewnych wymogów, 
powinny za nimi iść odpowiednie środki finansowe, na przykład na zapłacenie 
lekarzowi za dyżur nocny w święta, gdzie zdarzały się sytuacje, że pomimo wysokiej 
stawki, żaden z lekarzy nie chce pełnić dyżuru. 
Stwierdził, że należy zastanowić nad sposobem poprawy jakości  funkcjonowania 
opieki medycznej w szpitalu, a nie stale wracać do przeszłości. Każdy szpital 
powiatowy boryka się z problemami finansowymi i z brakiem kadry. Systematycznie 
średni wiek pielęgniarek w szpitalach zbliża się do wieku emerytalnego, a system ich 
kształcenia i zatrudniania uniemożliwia zabezpieczenie odpowiedniej ich ilości,  
w stosunku do potrzeb szpitali.  
 
Radny Orzechowski poinformował, że wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek 
wynosi, w zależności od szpitala, od 3.500 zł do 4.000 zł brutto. Środki na ten cel 
pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. Dodał, że zmienił się system kształcenia 
pielęgniarek. Obecnie ilość studentów na kierunkach medycznych sukcesywnie 
wzrasta. 
 
Radny Stanisław Szeluga poinformował, że Komisja Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia jedno z pierwszych posiedzeń odbyła w ostródzkim szpitalu. 
Sprawozdanie z tego posiedzenia, zawierające spostrzeżenia i uwagi na temat 
działalności szpitala powiatowego,  będzie chciał przedstawić na kolejnej sesji. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca zamknęła debatę nad Raportem  
o stanie powiatu za 2018 rok oraz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr VI/49/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania, 
została podjęta 15 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i stanowi załącznik Nr 11  
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
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Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok, w tym podjęcie uchwały było kolejnym 
punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej           
w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu                     
z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie 
mienia Powiatu Ostródzkiego.  
Uchwała RIO.IV-0120-96/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 
Ostródzkiego za 2018 r., stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie 
opinii w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt  
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 
rok, została podjęta 16 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik Nr 14 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu absolutorium za 2018 rok z tytułu wykonania budżetu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja 
Wiczkowskiego.  
 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Starosta podkreślił, że wynik finansowy za rok 2018, to nadwyżka budżetowa w kwocie 
6.036.712 zł. Podsumowując obiegły rok stwierdził, że rok 2018 był najlepszym rokiem 
w historii powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestowania. 
Sytuacja finansowa powiatu jest na tyle dobra, że daje możliwość sfinansowania 
inwestycji w tym i przyszłym roku. 
Następnie zwrócił się do Rady o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. 
  
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                         
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania 
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budżetu powiatu za 2018 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi 
Powiatu w Ostródzie za rok 2018. 
Opinia i wniosek stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu w Ostródzie absolutorium. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120-138/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 2018 rok, stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca zwróciła się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie opinii w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt  
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie oraz 
poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2018 
rok z tytułu wykonania budżetu, została podjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 
i 6 „wstrzymujących się” oraz stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego 
na lata 2019-2033. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii              
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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Skarbnik Powiatu Hanna Żynda poinformowała, że Zarząd Powiatu proponuje 
wprowadzenie nowego zadania do realizacji w 2019 roku, jest to remont chodnika  
na ulicy Henrykowskiej w miejscowości Kajkowo. Wartość zadania wynosi 158.000 zł, 
z czego kwota 80.000 zł stanowi dofinansowanie z gminy Ostróda. W związku  
z wprowadzeniem powyższego zadnia konieczna była zmiana w załączniku Nr 1  
o uchwały, w zakresie wprowadzenia kwoty 80.000 zł, po stronie dochodów bieżących 
i wydatków bieżących. Załącznik Nr 2 nie ulega zmianie, ponieważ jest to zadanie 
jednoroczne. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/52/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033, została podjęta 19 głosami „za”, 
przy 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2019 rok. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu Hanna Żynda poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali 
poprawiony projekt uchwały, wraz z następującymi propozycjami zmian w budżecie 
powiatu na 2019 rok: 

1) zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu dotacji z Gminy Ostróda na zadanie Remont chodnika 

na ulicy Henrykowskiej w Kajkowie- 80.000 zł, 
2) zmiany w planie wydatków: 

- zwiększenie z tytułu dotacji z Gminy Ostróda na zadanie Remont chodnika 
na ulicy Henrykowskiej w Kajkowie- 80.000 zł, 

- zwiększenie na zadaniu zadanie Remont chodnika na ulicy Henrykowskiej 
w Kajkowie (środki własne)- 78.000 zł, 

- zmniejszenie w Starostwie - 78.000 zł, 
3) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie - 4.000 zł. 
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Radny Dariusz Struk zapytał  o wydatek na zakup ciągnika do obwodu drogowego  
w Morągu, w wysokości 415.000 zł, czy jest to nowy ciągnik, czemu on ma służyć  
i czy nie tańszym byłoby wynajęcie firmy zewnętrznej. 
 
Starosta odpowiedział, że ciągnik jest bardzo potrzebny na terenie Morąga. Wcześniej 
zakupiono wykaszarki do wycinania zarośli przydrożnych. Jedna funkcjonuje  
na terenie obwodu ostródzkiego. Niestety druga na terenie obwodu morąskiego nie, 
ponieważ nie ma tam traktora o dużej mocy. Zakup ciągnika jest zatem konieczny.  
Z pewnością będzie on wykorzystywany również w innych pracach.  
Dodał, że w Zarządzie Dróg są obecnie zatrudnieni ludzie, za pośrednictwem 
Powiatowego Urzędu Pracy, z „funduszu alimentacyjnego”. Te osoby przyczynią się, 
że więcej prac zostanie wykonanych przy drogach. 
 
Radny Struk wyraził nadzieję, że ciągnik później będzie jeszcze odśnieżał, ponieważ 
kierownik obwodu w Morągu w okresie zimowym ma problem z utrzymaniem dróg i ten 
problem zniknie. 
 
Radny Orzechowski zapytał skąd tak ogromny deficyt budżetowy, na poziomie ponad 
8 milionów złotych. 
 
Skarbnik wyjaśniła, że w kwocie deficytu znajdują się środki, które powiat musi 
przekazać miastu Ostróda, na zadanie dotyczące budowy wiaduktu.  Jest to kwota 
ponad 9 mln złotych. W zeszłym roku przekazano kwotę 5 mln zł, a ponieważ termin 
zakończenia inwestycji został przesunięty na bieżący rok, nie została przekazana cała 
dotacja. Ona jest w wolnych środkach, które są obecnie wprowadzane do budżetu. 
Kwota jest widoczna w załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody”. Tak naprawdę  
po wyłączeniu z budżetu tej kwoty jest nadwyżka budżetowa.  
 
Starosta Wiczkowski oddał, że w budżecie pokazany jest deficyt, ale wolnych środków 
jst ponad 3 mln złotych. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie 
i podała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, została 
podjęta 20 głosami „za”. przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 23 
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
 
Następnym punktem było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których 
właścicielem  lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Struk poinformował, że w związku z likwidacją PKS, wielu mieszkańców zwraca 
się do niego z prośbą o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych, w sprawie 
przyśpieszenia decyzji - zezwolenia na uruchomienie nowych linii autobusowych 
wykonywanych przez prywatnego przewoźnika, który twierdzi, że jego wniosek gdzieś 
„ugrzązł”. 
 
Starosta wyjaśnił, że przewoźnik składa wniosek do Starostwa, do Wydziału 
Komunikacji i Transportu. Wnioski spływają od konkretnego przewoźnika, ale  
są niestety niekompletne, brakuje zgód wójtów i burmistrzów. Decyzje wydawane  
są bezzwłocznie, po uzupełnieniu dokumentów. Dobrze, że czas likwidacji PKS 
nastąpił w wakacje, bo gro dzieci na terenie gmin z terenu powiatu, było dowożonych 
do szkół. Teraz te zadania przejmie jeden przewoźnik . Na początku pewnie będą 
problemy, ponieważ nie będzie wszystkich linii. Przewoźnik jednak deklaruje, że 
wszystkie zamknięte po likwidacji PKS linie, zostaną uruchomione.  
Starosta zapewnił, że ze strony urzędu jest robione wszystko, aby jak najszybciej 
wydać decyzje. Jest to bardzo ważna sprawa dla osób mieszkających na terenie 
powiatu.  
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie Małgorzata Ostrowska dodała,  
że z Zarządu Dróg też jest  w tej sprawie wydawana opinia. Bardzo często przewoźnicy 
twierdzą, że mają problemy z jej uzyskaniem w ZDP, a w rzeczywistości nie złożyli 
nawet wniosku o opinię. Przykładem  może być sprawa z wczoraj, gdzie przewoźnik 
informuje, że sprawa utknęła w Zarządzie Dróg Powiatowych, a w rzeczywistości 
jeszcze nie został złożony wniosek. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki poinformował o zwróceniu się do niego, radnych z Rady 
Miejskiej oraz mieszkańców  Miłakowa w sprawie połączenia komunikacyjnego na linii 
Miłakowo- Morąg i Boguchwały- Morąg. 
 
Radny Bogdan Purzycki powiedział, że sprawa komunikacji autobusowej będzie 
dotyczyła całego powiatu, ponieważ uczniowie będą musieli dojechać do szkół.  
Na sesji Rady Gminy w Łukcie Wójt informował, że orientował się wśród przewoźników 
w sprawie dowozu uczniów. Oferty są bardzo wysokie w stosunku do kosztów 
transportu własnego. Gmina zastanawia się, czy nie warto zakupić autobusu. 
Uczniowie z Łukty dojeżdżają głownie do szkół w Olsztynie i Morągu. Problem  
to stanowi głownie dla gmin, ale powiat powinien być pewnym „koordynatorem” tych 
działań. 
 
Radna Alicja Tomasz stwierdziła, że należy się zastanowić nad przywróceniem 
połączeń Miłakowo- Orneta, ze względu na młodzież dojeżdżającą na zajęcia.  
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Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie 
i podała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/54/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 25 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu 
własnego do projektu partnerskiego „Oparcie w rodzinie” było kolejnym punktem 
porządku dzisiejszych obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia 
wkładu własnego do projektu partnerskiego „Oparcie w rodzinie”, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 27 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 28 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu partnerskiego „Razem  
dla rodziny”. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia 
wkładu własnego do projektu partnerskiego „Razem dla rodziny”, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu 
własnego do projektu „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w współpracy ponadnarodowej”, to kolejny punkt porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/57/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia 
wkładu własnego do projektu „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej”, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 31 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 32 do protokołu. 
 
Siedemnastym punktem porządku dzisiejszej sesji było podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Ostródzki i inne organy prowadzące. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/58/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Ostródzki i inne 
organy prowadzące, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 33  
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 34 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska 
Rady Powiatu w Ostródzie. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie zajęcia stanowiska Rady Powiatu w Ostródzie, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 35 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 36 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad  było  podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych  
na terenie Powiatu Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca zwróciła się do przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
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Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 37 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 38 do protokołu. 
 
Przystąpienie Powiatu Ostródzkiego do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego, w tym podjęcie uchwały było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Struk wyraził wątpliwość odnośnie przystąpienia  w tej chwili do Związku, który 
funkcjonuje bardzo słabo. Na chwilę obecną nie wiadomo jakie będą koszty 
członkostwa w tym Związku oraz co w zamian zyska powiat.  
 
Starosta odpowiedział, że w innym terminie powiat nie będzie mógł przystąpić z uwagi 
na to, że Zarząd Związku wyłonił już ofertę na wykonanie strategii, która jest niezbędna 
do wpisania jej w Strategii Rozwoju Województwa, w celu pozyskania środków  
w przyszłej perspektywie finansowej. Na tę chwilę, znany jest koszt strategii, rozłożony 
równomiernie na każdy samorząd, wynosi on ponad 7.000 zł jednorazowo. Związek 
za rok lub dwa będzie mógł  aplikować o środki  w trybie pozakonkursowym. To jest 
jedyna szansa. Starosta przypomniał, że powiat korzystał już z takich środków 
„przykanałowych”. Podobnie miasto Ostróda, gdzie dofinansowanie sięgało 95%. 
Składka roczna nie będzie większa niż 8.000 zł. 
Starosta wyraził przekonanie o słuszności przystąpienia do Związku. 
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Radny Struk powiedział, że jeszcze nie wiadomo jak będą dzielone środki w nowej 
perspektywie unijnej oraz czy na takie działania środki będą. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na posiedzeniach przedsesyjnych komisji 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Adriana Faraś- Bąk informowała, że  
w przypadku niewstąpienia do Związku, powiat zamknie sobie możliwość aplikowania 
o te środki. 
 
Naczelnik Wydziały Promocji Henryk Kropidłowski wyjaśnił, że w przypadku  
gdy strategia nie zostanie opracowana lub nie będzie można na jej podstawie 
aplikować o środki, powiat może w każdej chwili wystąpić z tego związku. Z inicjatywą 
wstąpienia do Związku wystąpił Powiat Ostródzki i wszyscy członkowie Związku 
wyrazili chęć przyjęcia powiatów. Składka członkowska będzie na poziomie 8.000 zł, 
z pewnością nie przekroczy 10.000 zł. W tej chwili pracuje zespół roboczy do spraw 
zmiany statutu i ustalenia przyszłych składek dla powiatów. Tendencja jest taka,  
aby składki nie były wyższe jak dla średniej wielkości miasta. 
 
Radny Artur Munje poinformował, że Związek rozpoczął procedurę wpisania Kanału 
na Światową Listę dziedzictwa UNESCO. Jest to duża wartość dodana dla rozwoju 
turystyki w naszym regionie. 
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, iż nie ulega wątpliwości, że warto przystąpić  
do tego Związku. Zapytał, czy nie można tego było zrobić wcześniej. Zauważył, że 
Rada podejmując dzisiaj uchwałę, przyjmuje również statut Związku, którego radni nie 
znają  i nie wiedzą jakie są jego zapisy,  na przykład dotyczące wystąpienia ze związku. 
 
Naczelnik Kropidłowski wyjaśnił, że Powiat może w każdej chwili ze Związku wystąpić. 
Dodał, że aby dzisiejsza uchwała była skuteczna, Rada musi przyjąć statut, który  
z uwagi na przystąpienie powiatów, będzie musiał ulec zmianie, ponieważ Związek 
musi się przekształcić ze związku gminnego w związek powiatowo- gminny. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski dodał, że wcześniej nie możliwe było podjęcie takiej 
uchwały, ponieważ konieczne było uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia  
na przystąpienie powiatu. W tym tygodniu było również posiedzenie Zarządu Związku, 
który wybrał ofertę na wykonanie strategii. Będą podejmowane działania w celu 
umieszczenia przedstawiciela powiatu w Zarządzie, aby móc decydować o kierunku 
rozwoju tego Związku. 
 
Radny Orzechowski powiedział, że będzie głosował za przystąpieniem do Związku 
Gmin, ponieważ uważa, iż współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
może pomóc w pozyskiwaniu środków. Przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji 
Rada podjęła decyzję o wystąpieniu z innego związku, w którym członkostwo mogłoby 
przynieść korzyści i jego koszt był znacznie niższy. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
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Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie przystąpienia Powiatu Ostródzkiego do Związku 
Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 39 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 40 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. 
 
Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tej sprawie. 
 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr VI/62/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 41  
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 42 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 43 do protokołu. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki zapytał czy została podpisana umowa w sprawie wywozu 
żwiru drogami powiatowymi położonymi w Gminie Miłakowo. Dodał, że mieszkańcy 
gminy wyrażają swoje zaniepokojenie tą sytuacją. 
 
Dyrektor Ostrowska odpowiedziała, że porozumienie ze Żwirownią w Tątławkach 
zostało podpisane i jest w nim zawarte zobowiązanie żwirowni na udział własny. 
Zostały złożone trzy wnioski na dofinansowanie, które czekają na rozstrzygnięcie. 
Prawdopodobnie jutro ma firma rozpocząć remont drogi- miejsc, które zostały 
„rozjeżdżone” przez samochody. Remonty bieżące Żwirownia zleca na bieżąco. 
 
Radny Winnicki zapytał, czy dotyczy to drogi powiatowej czy też gminnej. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg wyjaśniła, że dotyczy to odcinka drogi od drogi wojewódzkiej 
Nr 528, od Miłakowa do Morąga, poprzez Roje do Boguchwał, do Wilnowa i dalej  
za Wilnowem w kierunku na Mostkowo. Droga gminna od Wilnowa do samej Żwirowni 
jest sprawą Burmistrza, który też ma zawarte porozumienie. 
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Radny Struk zapytał o sprzedaż Faltyjanek, których cena sprzedaży została ustalona 
na poziomie 533.000 zł, czy był robiony operat na tą nieruchomość. Radny wyraził 
zdanie, że lepiej byłoby przekazać Faltyjanki Ośrodkowi, do dyspozycji młodzieży, 
ponieważ wszystko niszczeje i są ponoszone koszty utrzymania. 
Starosta Wiczkowski odpowiedział, że kwota wymieniona w sprawozdaniu wynika ze 
sporządzonego operatu szacunkowego. Kilkukrotnie były podejmowane próby 
sprzedaży tego ośrodka w Faltyjankach, bezskutecznie- nie było oferentów. Natomiast 
pomysł przekazania Faltyjanek Ośrodkowi nie jest racjonalny finansowo, Powiat nie 
ma środków na jego przystosowanie pod potrzeby ZPSWR, nie ma również pomysłu 
na zagospodarowanie dla własnych celów. 
 
Radny Struk powiedział, że swojego czasu był pomysł stworzenia tam zielonej szkoły, 
później Faltyjanki przeszły pod Fundację ATUT. Dobrze jednak,  że zostały one  
w zasobach powiatu. 
Radny zapytał o pkt 25 i 32 sprawozdania, dotyczące zgody na zatrudnienie 
konserwatora- ogrodnika w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym  
w Szymanowie, gdzie Zarząd najpierw nie wyraził zgody, następnie zmienił zdanie. 
 
Starosta wyjaśnił, że na wcześniejszy Zarząd wpłynął niekompletny wniosek Dyrektora 
SOSW, bez wyjaśnień i bez uzasadnienia konieczności zatrudnienia takiej osoby. 
Zarząd nie miał pełnej informacji. Po uzyskaniu wyjaśnień  Dyrektora wyrażono zgodę 
na zatrudnienie. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
  
 Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Gazda zapytał o możliwość remontu ulicy 
Pieniężnego wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ulic Pieniężnego i Jagiełły, 
która od pewnego czasu jest drogą powiatową, więc dotychczasowe przeszkody 
prawne przestały istnieć. Czy jest jakaś szansa na sfinansowanie tego projektu. 
 
Starosta stwierdził, że to zadanie jest bardzo ważnym elementem poprawy 
bezpieczeństwa w mieście Ostróda. Raz już zgłoszono je do programu krajowego, 
niestety nie uzyskało dofinansowania. Starosta wyraził zdanie, że jest to bardzo 
potrzebne, wręcz konieczne rozwiązanie, dlatego też będą szukane możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych na to zadanie. Ze względów bezpieczeństwa, 
ta inwestycja musi być wykonana w niedługim czasie. 
Dodał, że należy zastanowić się nad kontynuacją zlecania Miastu Ostróda utrzymania 
dróg w mieście. W tej chwili kwota dotacji dla miasta na podstawie porozumienia 
wynosi 1 mln zł. Dodatkowo miasto uzyskuje ponad 800 tysięcy złotych z tytułu opłaty 
za zajęcie pasa drogowego. Do rozważenia jest propozycja zawarcia porozumienia  
z miastem na dotację w kwocie 1 mln zł, natomiast przeznaczenia środków z tytułu 
opłat za zajęcie pasa drogowego na inwestycje drogowe na terenie miasta. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki złożył wniosek o wykonanie remontu drogi Miłakowo- 
Gudniki, na którą to jest wykonana dokumentacja techniczna. 
 
Radny Dariusz Struk poinformował, że na drodze Szeląg- Zawroty, na której  
w ubiegłym roku została wykonana nakładka, są miejsca gdzie są nierówności, które 
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spowodują, że po zimie asfalt może w tych miejscach ulec zniszczeniu.  Stwierdził,  
że wykonawca tej drogi powinien to naprawić w ramach gwarancji. 
 
Ostatnim punktem porządku naszych obrad były sprawy różne. 
 
Starosta zaprosił radnych na uroczystą sesję Rady Powiatu w dniu 5 lipca br. z okazji 
XX- lecia Powiatu,  na której zostanie podjęta rezolucja w sprawie kontynuacji 
współpracy zagranicznej i na której gośćmi będą partnerzy zagraniczni powiatu  
z Litwy, Ukrainy i Czech. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki poinformował, że radny Dariusz Struk został, decyzją 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za 
działalność społeczną i samorządową. Następnie pogratulował radnemu Strukowi. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła VI Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 

 

 


