
PROTOKÓŁ  Nr VIII/2011 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie  

w dniu 31 sierpnia 2011r. 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1100, zakończono o godz. 1150. 
Podjęto uchwały od Nr VIII/63/2011 do Nr VIII/65/2011. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła VIII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie 
powiatowym, powitała radnych, pracowników starostwa i przybyłych gości oraz na 
podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
Wniosek Zarządu o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Artura Munje. 
 
Poinformowała, że Zarząd Powiatu, czyli wnioskodawca dzisiejszej sesji, wnioskuje  
o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt nr 5 w brzmieniu: „5. Podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok”. 
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że we wrześniu planowana jest 
sesja, ale Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwrócił się o zwiększenie udziału 
własnego w kwocie 44 550 zł dotyczącego dofinansowania utworzonego Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy. W związku z 
dofinansowaniem dotyczącym zmiany siedziby CAZ i możliwością nie zwracania 
dofinansowania udzielonego w 2010 roku,  zmieniły się zasady finansowania. 
Poinformowała, że środki w kwocie 44 550 zł  na ten cel proponuje się przesunąć  
z dochodów własnych z tytułu odsetek od lokat. Przedstawiła następujące propozycje 
zmian w budżecie: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu odsetek do wykonania – 44 550 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji na zadania z programu LDV Wizyty przygotowawcze na 
Maltę – 4 562 zł, 
- zwiększenie z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach polsko-niemieckiej 
wymiany młodzieży – 3 563 zł, 
2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w Starostwie  z tytułu otrzymania dotacji na zadanie LDV Wizyty 
przygotowawcze na Maltę – 4 562 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie  na wymianę młodzieży w ramach współpracy 
polsko-niemieckiej – 3 563 zł, 
- zwiększenie w PUP na zadanie inwestycyjne pn. Tworzenie Centrum Aktywizacji 
Zawodowej – 44 550 zł. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie 
porządku obrad. 
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W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o proponowany 
punkt. 
 
Wobec powyższego Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczącej 

wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowanie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. 
6. Zamknięcie sesji. 

 
Radny Cezary Pec stwierdził, że cieszy się, iż Zarząd skorzystał z podpowiedzi i po 
raz pierwszy umieścił w porządku obrad sesji zwołanej w trybie pilnym, przyjęcie 
protokołów z poprzednich sesji. Zgłosił natomiast zastrzeżenie dotyczące nie 
umieszczenia w tym porządku sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu. Radny 
apelował o umieszczanie w porządku sesji zwoływanych w trybie pilnym 
sprawozdania z działalności Zarządu. Powiedział, że radni ciekawi są, jakimi 
tematami Zarząd zajmował się od ostatniej sesji i jeśli następne posiedzenie Rady 
odbędzie się za trzy miesiące, to pewne rzeczy będą bardzo nieaktualne. Zdaniem 
radnego, ten temat interesuje nie tylko radnych, ale również mieszkańców powiatu, 
którzy chcieliby wiedzieć, jakimi dokonaniami Zarząd może się pochwalić, na jakich 
wycieczkach był, co one przyniosły i za czyje pieniądze. 
 
Przewodnicząca odpowiedziała, że tych materiałów nie ma, w związku z tym, ten 
punkt nie może być dziś wprowadzony do porządku, bo radni zdają sobie sprawę, że 
te materiały trzeba najpierw przygotować. Obiecała, że w przyszłości zostaną wzięte 
pod uwagę sugestie radnego. 
 
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich 
sesji. 
Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu z VI sesji Rady Powiatu z dnia 
15 czerwca 2011r. 
 
Radny Cezary Wawrzyński przed zgłoszeniem uwagi do protokołu, podziękował 
protokolantce za to, że wykonała  dobrą i ciężką pracę, bo ten protokół na pewno 
ciężko było napisać, a zwłaszcza punkt dotyczący zoz. Następnie stwierdził, że 
protokół powinien odzwierciedlać przebieg sesji. W związku z tym, powiedział radny, 
na stronie 4 tego dokumentu, po głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 
Zarządowi Powiatu, brakuje jednego zdania, które powiedziała Przewodnicząca. 
Wnioskował, aby zostało napisane: „Przewodnicząca podsumowując wynik 
głosowania, stwierdziła, że Zarząd otrzymał absolutorium i pogratulowała z tego 
powodu Staroście.”  Powiedział, że dopiero po pewnym czasie okazało się, że 
absolutorium nie zostało udzielone. 
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Przewodnicząca odpowiedziała, że gratulacji z tego tytułu nikomu nie składała. 
Natomiast zgodziła się z tym, że w pierwszym odruchu stwierdziła udzielenie 
absolutorium, ponieważ było to dla niej zaskoczeniem. Zapytała, czy radny zgłasza tę 
uwagę w formie wniosku, bo jeśli tak, to powinien sprecyzować treść wniosku, która 
będzie poddana pod głosowanie, chociaż, zdaniem Przewodniczącej, protokół 
odzwierciedla przebieg sesji. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że składa wniosek, aby w miejscu, w którym 
pisze się o wyniku głosowania było napisane: „Przewodnicząca Wanda Łaszkowska 
stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada udzieliła Zarządowi absolutorium.” 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego, stanowiący poprawkę do 
protokołu z VI sesji Rady Powiatu. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada, 8 głosami „za”, przy 10 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”, 
odrzuciła wniosek. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, że zasadnicza uwaga jest taka, iż tego protokołu nie 
ma w internecie. 
 
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Barbara Węglarz odpowiedziała, że protokoły 
są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że dziwi się, iż głosowane są takie sprawy, bo 
przecież sesje są nagrywane, można je odsłuchać i poprawić ewentualne błędy. 
 
Więcej uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z VI sesji Rady Powiatu z dnia 15 
czerwca 2011r. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Protokół został przyjęty 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 9 głosach 
„wstrzymujących się”. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z VII sesji Rady Powiatu z dnia 6 
lipca 2011r., do którego nie zgłoszono uwag. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Protokół został przyjęty 14 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się”. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji dotyczącej wykonania budżetu powiatu oraz 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że ustawa o finansach publicznych 
nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  
I półrocze 2011 roku, do końca sierpnia. Zarząd taką informację przedstawia Radzie 
Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a formę i zakres tej informacji ustala 
Rada Powiatu. Do tej pory obowiązywała uchwała z 2006 roku, ale po zmianie 
ustawy, wygasła ona z mocy prawa z końcem roku ubiegłego i należy określić zakres 
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przedstawiania tej informacji. W związku z tym, że w czerwcu taki projekt uchwały nie 
został przygotowany, Zarząd proponuje podjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym. 
Zarząd, przygotowując na dzień dzisiejszy tę informację, oparł się na starych 
zasadach, bo niewiele ona się zmienia, doszła tylko wieloletnia prognoza finansowa. 
Po uchwaleniu tych zasad, pani Przewodnicząca ogłosi przerwę w obradach, 
podczas której Zarząd będzie mógł podjąć uchwałę o przedstawieniu Radzie Powiatu  
i RIO tej informacji. Gdyby nie było tej uchwały, nie byłoby naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych, ale dla porządku proponuje się ją podjąć, tym bardziej, że 
zakres pozostał prawie taki sam, jak był uchwalony poprzednio. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr VIII/63/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczącej 
wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za I półrocze, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
 Przewodnicząca ogłosiła kilkuminutową przerwę w obradach. 
 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że czwartym 
punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  
i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowanie. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zgłosił następujące poprawki do treści uzasadnienia: 

1) w pierwszym zdaniu brakuje numeru dziennika ustaw, 
2) w trzecim akapicie od dołu, zdanie: „Z kolei wysokość kosztów nie może być 

niższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu”, powinno brzmieć: 
„Z kolei wysokość kosztów nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat 
za usunięcie pojazdu”. 

Radny stwierdził również, że należy rozwiązać problem, kiedy opłata za 
przechowywanie roweru czy motoroweru przewyższy wartość tego pojazdu. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Tadeusz Bera odpowiedział, że 
uzasadnienie jest dla radnych i nie jest publikowane, ale te błędy zostaną usunięte. 
Powiedział, że zgodnie ze zmienioną ustawą, holowanie i przechowywanie jest 
zadaniem własnym powiatu. Jeżeli jednostka holująca usunie pojazd i nikt go nie 
odbierze, wówczas powiat występuje o przepadek pojazdu na rzecz powiatu,  
a wszystkimi kosztami łącznie z holowaniem, przechowywaniem, postępowaniem 
sądowym, egzekucyjnym, obciążony zostaje właściciel. Problem jest w tym, że są to 
pojazdy zdezelowane i nikt nie chce ich odbierać. W ustawie jest napisane, że jest to 
dochód powiatu, ale Naczelnik ma wątpliwości, ponieważ to się prawdopodobnie nie 
zbilansuje, chociaż usuwania z roku na rok jest coraz mniej. Niemniej jednak 
zdarzają się przypadki nie odebrania pojazdu. 
 
Wobec braku dalszych głosów, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
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Uchwała Nr VIII/64/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowanie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2011 rok. 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Przewodnicząca zamknęła dyskusję, przedstawiła 
projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr VIII/65/2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przed zamknięciem sesji, Przewodnicząca poinformowała, że w ubiegłym tygodniu 
delegacja Rady Powiatu uczestniczyła w obchodach 20-lecia odzyskania 
niepodległości przez Ukrainę, w Regionie Nadwirniańskim. Radni uczestniczyli  
w dwóch sesjach miejscowej rady. Pierwsza, to była uroczysta sesja poświęcona tym 
uroczystościom, czyli święto Flagi i Dzień Odzyskania Niepodległości. Była tam 
również delegacja z Czech oraz z Polski z Prudnika. W dniu następnym odbyła się 
sesja robocza, na której radni z tego regionu występowali i mówili, jakie mają 
oczekiwania w stosunku do delegacji polskich, jak i czeskiej, tj. w jakich dziedzinach 
chcieliby współpracować. Nasza delegacja prezentowała stanowisko i ofertę,  
w czym moglibyśmy im pomóc, w czym służyć swoim doświadczeniem. Radni 
zwiedzali szkoły, szpital i przedstawiali jak są realizowane wnioski i projekty  
w ramach środków unijnych. Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie  
w październiku dojdzie do oficjalnego podpisania umowy partnerskiej. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk  powiedział, że oprócz tych wszystkich uroczystości,  
o których mówiła Przewodnicząca, były rozmowy z przewodniczącym 
Nadwirniańskiej Rady. Rada liczy 62 osoby, które nieodpłatnie sprawują swoją 
funkcję, tylko 3 pracowników otrzymuje wynagrodzenie. Od 11 lat Rejon 
Nadwirniański ma podpisaną umowę o współpracy z miastem Prudnik, a od dwóch 
lat z Powiatem Prudnickim, jak również z Czechami. Precyzowane były sprawy 
dotyczące partnerstwa między tym rejonem a naszym powiatem. Założenia, które 
zostały wypracowane będą przedstawiane do akceptacji komisjom oraz Radzie. 
Przede wszystkim jest to skierowane do uczniów naszych szkół. Zdaniem Starosty, 
warto podpisać  tę umowę, tak jak już wcześniej podpisał Morąg. Powiedział, że 
będzie namawiał resztę gmin do podpisania współpracy z Ukrainą, aby pokazać im 
jak wygląda Unia Europejska i jaką pomoc możemy im zaoferować, a pomoc jest im 
bardzo potrzebna. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła VIII sesję 
Rady Powiatu IV kadencji i poinformowała, że następna sesja przewidywana jest pod 
koniec września br. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 

Wanda Łaszkowska 
Protokołowała  
Barbara Węglarz 


