PROTOKÓŁ Nr VII/2011
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie
w dniu 6 lipca 2011r.
Obrady rozpoczęto o godz. 900, zakończono o godz. 940.
Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011.
Przed otwarciem obrad, Przewodnicząca odczytała uchwałę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie badania
zgodności z prawem uchwały Nr VI/46/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15
czerwca 2011r. w sprawie nie udzielenia absolutorium za 2010 rok z tytułu
wykonania budżetu. Przewodnicząca poinformowała, że na skutek tej uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła nieważność uchwały Rady
Powiatu, nie będzie wszczęta procedura dotycząca odwołania Zarządu powiatu
z tytułu nie udzielenia absolutorium.
W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła VII sesję Rady
Powiatu w Ostródzie zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie
powiatowym, powitała zebranych oraz na podstawie listy obecności stwierdziła
kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada
Powiatu.
Stwierdziła, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, mimo, że ogłosiła
wcześniej przerwę wakacyjną, niestety obowiązki i realizacja zadań bieżących,
wymagają jednak przerwania jej.
Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Tadeusza Łopatę.
Poinformowała, że Zarząd Powiatu, czyli wnioskodawca dzisiejszej sesji, wnioskuje
o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 5 w brzmieniu: „5. Podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek
pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego.”
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jan Janiak
powiedział, że zmiana dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały i tylko zapisu
oznaczonego jedną gwiazdką, tj. jeziora Szeląg Mały. Obecnie pod wykazem
akwenów jest zapis: „nie dotyczy pasażerskich statków żeglugi śródlądowej”, a
proponuje się zapis: „nie dotyczy statków i łodzi pasażerskich”. Obecny zapis
ogranicza i uniemożliwia innemu podmiotowi, niż żegluga śródlądowa, świadczenie
usług przewozów pasażerskich na jeziorze Szeląg Mały. Z takim wnioskiem wystąpił
Hotel Anders w Starych Jabłonkach, aby móc otworzyć taką działalność i uatrakcyjnić
ofertę, w związku z Mistrzostwami Świata w Siatkówce Plażowej i innymi imprezami.
Jest zamiar zakupu trzech łodzi, gondoli do przewozów pasażerskich. Proponowany
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zapis będzie zapisem ogólnym i tylko w tej części. Dalej, cały ten szlak żeglowny nie
podlega jurysdykcji powiatu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku
obrad o proponowany punkt.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad.
Wobec powyższego, porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą, brzmiał
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2011-2019.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w
drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów
używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu
Ostródzkiego.
6. Zamknięcie sesji.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że w czasie wysyłania
materiałów do radnych, obradowała Komisja Budżetu i Gospodarki, która zapoznała
się z projektem uchwały. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019
wynika przede wszystkim ze zmian dokonanych w budżecie w zakresie wysokości
dochodów i wydatków na 2011r. ogółem, co przekłada się na zmianę wartości
dochodów bieżących (majątkowe bez zmian), natomiast w wydatkach w 2011r.
następuje zmiana wartości wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące
zmieniają się w związku z przesunięciami w budżecie oraz wzrostem dochodów
bieżących. Wydatki majątkowe zmieniają się w pozycji wydatki inwestycyjne w 2011r.
(jednoroczne) – wzrost o kwotę 8 283zł. Przedsięwzięcia majątkowe w latach objętych
prognozą nie ulegają zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały. Kolejne zmiany
występują w przedsięwzięciach bieżących, co wynika z przesunięć kwot dochodów
i wydatków pomiędzy 2011(zmniejszenie o kwotę 3 688,-zł) i 2012 (zwiększenie
o kwotę 3 688,-zł.) Dodatkowo w załączniku Nr 1 uszczegółowiono w pozycji
przedsięwzięcia bieżące kwoty poręczeń w latach 2017,2019 i 2020 – wykazywane
w pozycji gwarancje i poręczenia. Natomiast w załączniku Nr 2 w pozycji „Wieloletnie
poręczenia i gwarancje „ wykazane kwoty w poszczególnych latach dostosowano do
zapisów ujętych w załączniku Nr 1. Okres objęty WPF obejmuje lata 2011-2020,
a prognoza spłaty długu lata 2011-2020. Dane wykazane w pozycjach przychodów,
rozchodów i wyniku budżetu WPF nie ulegają zmianom. Powyższe zmiany nie
wpływają na wysokość podstawowych wskaźników mających wpływ na ocenę sytuacji
finansowej powiatu w latach objętych prognozą.
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr VII/59/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2011-2019, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik Nr 4 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2011 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że główną przyczyną zwołania
tej sesji są zmiany w budżecie dotyczące zadań inwestycyjnych. Dotyczy to zadania
pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu ulicy Pułaskiego w Ostródzie”.
Przy okazji Zarząd rozpatrzył drobne pilne wnioski, które też podlegają kompetencji
Rady:
1/ zmiany w planie dochodów:
- zwiększenie w Starostwie z tytułu zwrotu do budżetu środków niewygasających za
2010 rok z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia
socjalne w Morągu” – 6 605 zł,
- zwiększenie w ZDP dochodów własnych (za zajęcie pasa drogowego) – 10 424 zł,
- zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie POKL „Wsparcie
do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” dofinansowanie ze środków unijnych (przesunięcie na 2012r.) –
2 210 zł,
- zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie POKL „Wsparcie
do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” dofinansowanie ze środków unijnych (przesunięcie na 2012r.) –
390 zł,
- zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie POKL
„Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość” dofinansowanie ze środków
unijnych (przesunięcie na 2012r.) – 1 061 zł,
- zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie POKL
„Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość” dofinansowanie z budżetu
państwa (przesunięcie na 2012r.) – 27 zł,
2/ zmiany w planie wydatków:
- zwiększenie w Starostwie na zadanie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę w
ciągu ulicy Pułaskiego w Ostródzie” – 20 910 zł,
- zwiększenie w ZDP na remont mostu w ciągu drogi Markowo-Zbożne – 6 605 zł,
- zwiększenie w ZDP z tytułu zwiększenia dochodów własnych na utrzymanie bieżące
dróg – 10 424 zł,
- zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie POKL
„Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość” dofinansowanie ze środków
unijnych (przesunięcie na 2012r.) – 1 061 zł,
- zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie POKL
„Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość” dofinansowanie z budżetu
państwa (przesunięcie na 2012r.) – 27 zł,

4
- zmniejszenie w ZDP na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Liksajny – Tarda
– Ruś w m. Winiec” – 12 627 zł,
- zmniejszenie w ZDP na utrzymaniu bieżącym – 8 283 zł,
- zmniejszenie w PCPR z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie POKL „Wsparcie do
kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
dofinansowanie ze środków unijnych (przesunięcie na 2012r.) – 2 210 zł,
- zmniejszenie w PCPR z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie POKL „Wsparcie do
kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
dofinansowanie ze środków unijnych (przesunięcie na 2012r.) – 390 zł,
3/ korekta inwestycji:
- zwiększenie na zadanie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu ulicy
Pułaskiego w Ostródzie” – 20 910 zł.
Poinformowała, ze w budżecie mieliśmy zapisaną kwotę 1 mln zł, w tym 500 000 zł
dofinansowanie z budżetu państwa. Kwota nie była zwiększona, a po przetargu
okazało się, że jedyna oferta, która wpłynęła, opiewała na kwotę 1 mln zł. W związku
z tym, zabrakło pieniędzy na inwestora nadzoru. Sprawa jest pilna, ponieważ umowa
z wykonawcą jest już podpisana, a żeby zacząć realizować zadanie, musi być
inspektor nadzoru i przekazanie placu budowy. Środki w wysokości 20 910 zł będą
pochodziły z oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej LiksajnyTarda-Ruś w m. Winiec” (12 627 zł), które zostało zakończone i z utrzymania
bieżącego dróg (8 283 zł).
- zmniejszenie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Liksajny-Tarda-Ruś
w m. Winiec” – 12 627 zł,
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami dotyczą utworzenia nowych
paragrafów.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała Nr VII/60/2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenia
bonifikaty od ceny nieruchomości.
Starosta Włodzimierz Brodiuk przypomniał, że na poprzedniej sesji Rada postanowiła
przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Oddział w Morągu pawilon przy ul. Szkolnej w Morągu oraz
udzieliła 40% bonifikaty od ustalonej ceny tej nieruchomości. Przy zastosowaniu 40%
bonifikaty cena sprzedaży wynosi 257 400 zł. Prezes TPD w Morągu pani Krystyna
Sałak wystąpiła do Zarządu powiatu o sprzedaż tej nieruchomości za cenę 250 000
zł, ze względu na brak możliwości otrzymania kredytu. Zarząd przychylił się do
wniosku pani Prezes i proponuje Radzie zastosowanie 42% bonifikaty przy
sprzedaży tej nieruchomości.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr VII/61/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości
w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek pływających
o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie
i przedstawiła treść projektu uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr VII/62/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów
używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu
Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła VII sesję
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska

Protokołowała
Barbara Węglarz

