PROTOKÓŁ Nr VIII/2015
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 czerwca 2015r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1305, zakończono o godz. 1625.
Podjęto uchwały od Nr VIII/55/2015 do Nr VIII/79/2015.
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył VIII sesję Rady
Powiatu w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, przedstawicieli Rady Nadzorczej
PZOZ w Ostródzie SA, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników
Starostwa oraz przybyłych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum,
przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radną Elżbietę Dziubińską.
Następnie poinformował, że na podstawie § 20 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy
punkt Nr 10 w brzmieniu: „10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem lokalu użytkowego”.
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku Zarządu Powiatu.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad opowiedziało się 22 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad, gdyż wniosek
Zarządu uzyskał bezwzględną większość głosów ustawowego składy Rady.
Dotychczasowe punkty od 10 do 18, otrzymują numerację od 11 do 19.
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że trzynastym punktem porządku
dzisiejszych obrad jest włączenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu
w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej
Brygady Artylerii w Morągu. Zgodnie z art.23 § 3 ustawy Kodeks pracy, przekazanie
na piśmie informacji pracownikom przekształconych placówek powinno nastąpić co
najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia pracownika do innego
pracodawcy. Powiedział, że do terminu włączenia tej jednostki pozostało 5 dni, więc
nie zostaje spełniony ten warunek prawny. W związku z tym, radny wnioskował
o zdjęcie tego punktu z porządku dzisiejszych obrad Rady Powiatu.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
„Za” zdjęciem punktu 13. opowiedziało się 5 radnych, 12 radnych głosowało
„przeciw”, 4 osoby „wstrzymały się” od głosu.
Przewodniczący stwierdził, że Rada nie dokonała zmiany porządku obrad, gdyż
wniosek radnego nie uzyskał bezwzględnej większości głosów ustawowego składu
Rady.
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Wobec powyższego, porządek obrad brzmiał następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok, w tym podjęcie
uchwały.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 rok z tytułu
wykonania budżetu.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2015-2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
6. Określenie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie obiektów pływających na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin
i osób pełniących funkcję rodziny pomocowej.
9. Wyrażenie zgody na użyczenie nieruchomości, w tym podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Rozwoju Wolontariatu Powiatu
Ostródzkiego na lata 2015-2017.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz
sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
13. Utworzenie Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, w tym podjęcie
uchwały.
14. Włączenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu w skład Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
w Morągu, w tym podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji: Technikum Uzupełniającego
w Ostródzie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostródzie, trzyletniego
Technikum Uzupełniającego w Ostródzie, Liceum Profilowanego w Ostródzie,
Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostródzie, Technikum w Ostródzie, Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie, Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego
w
Ostródzie,
Uzupełniającego
Liceum
Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie, Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego Specjalnego w Miłakowie.
16. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia:
1) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Morągu w trzyletnie liceum
ogólnokształcące dla dorosłych,
2) Technikum Uzupełniającego w Ostródzie w trzyletnie liceum
ogólnokształcące dla dorosłych.
17. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji
uchwał rady.
18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19. Sprawy różne.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
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Rada, 19 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół VII
sesji Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015r.
Drugim punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za
2014 rok, w tym podjęcie uchwały.
Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Ostródzkiego za 2014 rok.
Uchwała RIO.IV-0120-148/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015r., stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
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.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok, stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Włodzimierz Brodiuk podziękował Radzie za zatwierdzenie sprawozdania,
ponieważ ten budżet realizował poprzedni Zarząd i poprzednia Rada.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium za 2014 rok z tytułu wykonania budżetu.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja
Wiczkowskiego.
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu
powiatu za 2014 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
w Ostródzie za 2014 rok.
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik nr 6 do protokołu.
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Następnie Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok.
Uchwała Nr RIO.IV-0120-197/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 2014, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
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.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 rok z tytułu
wykonania budżetu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Następnym 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 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.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/57/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2015-2028, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
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Kolejnym 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 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.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Stanisław Orzechowski stwierdził, że w projekcie uchwały Zarząd proponuje
przeznaczyć dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych: 10 000 zł – OSP
w Pietrzwałdzie, 10 000 zł – OSP w Turznicy i 20 000 zł – OSP w Słoneczniku.
Zapytał jakie były kryteria wyboru właśnie tych jednostek i dlaczego to właśnie te
jednostki mają otrzymać dotację celową z budżetu powiatu. Przypomniał
jednocześnie, że na terenie naszego powiatu działają 52 ochotnicze straże pożarne,
w tym 14 włączonych jest w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że przyznanie dotacji z budżetu powiatu
odbywa się na określonych zasadach, to nie jest przypadkowość ani uznaniowość
kogokolwiek. Jest regulamin przyznawania takich dotacji i w terminie określonym
w regulaminie, te jednostki złożyły wnioski i otrzymały dotację. Innych wniosków nie
było.
Radna Wanda Łaszkowska przypomniała, że na ostatniej sesji była mowa
o partnerstwie publiczno-prywatnym. W projekcie uchwały jest zapisana znaczna
kwota przeznaczona na ten cel. Radna prosiła o wyjaśnienie, na co tak duża kwota
będzie przeznaczona i czy są już jakieś działania w tym kierunku.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że kwota została określona wysoka,
ponieważ mamy świadomość, ze bardzo ważne jest, aby kancelaria prawna
reprezentowała nasze interesy w tym procesie. Wczorajszy wynik postępowania
wskazał kancelarię prawną, która wykona tę usługę za 50 000 zł. W związku z tym,
środki które były przeznaczone w większej kwocie, pozostają jako wolne. Rozpiętość
ofert, które wpłynęły wynosiła od 150 000 zł do 50 000 zł. „W naszym mniemaniu, ta
kancelaria, która wygrała, jest odpowiednią, bo specjalizuje się w tych projektach”.
Jest to kancelaria z Gdańska.
Radny Stanisław Brzozowski stwierdził, że istotną sprawą jest to, żeby ten program,
rozpoczęty jeszcze przez poprzedni Zarząd, funkcjonował dobrze. Dobrze, że
kancelaria została wybrana, tylko jaką odpowiedzialność ma ta kancelaria. Czy
w umowie będzie określone ryzyko, w wypadku, gdy program będzie źle realizowany,
że będą jakieś niedociągnięcia, bądź też w ogóle program się załamie. Czy wtedy te
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pieniądze, wydane na kancelarię, w jakiś sposób zostaną odzyskane. Ważne jest,
aby w umowie była określona również odpowiedzialność prawna za te posunięcia,
w których pomaga kancelaria.
Starosta Andrzej Wiczkowski stwierdził, ze zadaniem Zarządu w tym względzie, jest
zapewnienie bezpieczeństwa samorządowi i to zostanie dokonane. Gdyby tak nie
było, to nie byłoby wyboru kancelarii, bo podobno „wszystko było przygotowane”.
Zdaniem Starosty, przygotowane nie było, bo stworzony został tylko dokument, który
praktycznie wniósł bardzo mało. Starosta powiedział, ze radni opozycyjni na lamach
prasy mówią o opieszałości w tych działaniach. Poprosił radnych o przedstawienie,
jak powinien wyglądać proces inwestycyjny w szpitalu.
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że do tego tematu radni na pewno wrócą
w punkcie „wolne wnioski, zapytania”, zwłaszcza, ze na sali obecni są dwaj
członkowie Rady Nadzorczej PZOZ. Ta kwota, która pozostaje po wybraniu
kancelarii, czyli ok. 100 000 zł, zostaje do dyspozycji Zarządu, bo jest zapisana w
budżecie. Stwierdził, że te dotacje dla ochotniczych straży pożarnych, to: Turznica
dla Pani Wiceprzewodniczącej Ostas, Słonecznik dla Pana Wicestarosty
Winnickiego,
a Pietrzwałd dla Pana Starosty Wiczkowskiego. Zdaniem radnego,
Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Ostas stwierdziła, że co roku były przyznawane
dotacje dla ochotniczych straży pożarnych. W poprzednich latach otrzymały takie
środki m.in. Smykówko i Reszki. Każdego roku otrzymują dotacje inne jednostki,
Turznica otrzymała w tym roku, a otrzymała bo bardzo dobrze umotywowała swój
wniosek. Ta jednostka otrzymała również dotację z gminy Ostróda i z Urzędu
Marszałkowskiego. Połączyła te trzy fundusze, aby zakupić sprzęt niezbędny do
funkcjonowania.
Wicestarosta Edmund Winnicki powiedział, że tych dotacji nie otrzymują konkretni
ludzie wymienieni przez radnego, tylko ochotnicze straże pożarne. Jednostka
w Słoneczniku nie otrzymała dotacji przez osiem lat. Stwierdził, że ponad 30 lat jest
strażakiem i od kilkunastu lat prezesem tej ochotniczej straży pożarnej. Jednostka
w tym roku weszła do systemu ratownictwa krajowego i dużo serca i czasu poświęca
w niesieniu pomocy innym w czasie zagrożenia. Samorząd morąski buduje remizę
w Słoneczniku za kwotę 600 tys. zł, a dotacja z powiatu będzie taką „kropką nad i”.
Ta dotacja będzie służyła społeczeństwu.
Radny Stanisław Orzechowski zapewnił, że nie chce krytykować potrzeby
funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w naszym kraju. Wiadomo, że osp
funkcjonują w krajach bogatszych, które miałyby dużo większe możliwości
utrzymywania tych jednostek, a tego nie robią, jednak naszego kraju na to nie stać.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/58/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, został
podjęta 20 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.

7

Następnym punktem porządku obrad było określenie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, 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 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.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/59/2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie obiektów pływających na rok 2015, 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 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.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/60/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie obiektów pływających na rok 2015, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ósmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin i osób pełniących funkcje rodziny
pomocowej.
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Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
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.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/61/2015 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla
rodzin i osób pełniących funkcję rodziny pomocowej, została podjęta jednogłośnie i
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było wyrażenie zgody na użyczenie
nieruchomości, 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 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.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
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 Zbigniew Zabłocki Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Radny Grzegorz Kierozalski Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego,
została podjęta 22 glosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie Programu Rozwoju Wolontariatu Powiatu
Ostródzkiego na lata 2015-2017, 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 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.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/64/2015 w sprawie Programu Rozwoju Wolontariatu Powiatu
Ostródzkiego na lata 2015-2017, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr
16 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
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.
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Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/65/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Radny Stanisław Orzechowski wnioskował o 5 minut przerwy w obradach.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na 5-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i powiedział, że utworzenie
Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, w tym podjęcie uchwały, jest
kolejnym punktem porządku obrad.
Następnie poprosił o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
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 wstrzymała się od opinii w sprawie
tego projektu uchwały.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/66/2015 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie, została podjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostródzie Ewa Chmielińska
podziękowała, w imieniu pracownic Powiatowej Biblioteki Publicznej, za podjęcie
uchwały. Stwierdziła, że kiedy w poprzedniej kadencji Rady podjęto decyzję
o utrzymaniu biblioteki w takim kształcie jak jest z dotacją Marszałka, pracownice
obawiały się, czy biblioteka nie zostanie zlikwidowana. Obecnie bardzo dziękują
radzie za decyzję, którą podjęto.

11

Następnym punktem porządku obrad było włączenie Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Morągu w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, 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 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 wstrzymała się od opinii w sprawie
tego projektu uchwały.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych,
porządku Publicznego i Zdrowia, uzasadniając brak opinii komisji w sprawie tego
projektu, powiedział, że komisja nie analizowała zasadności podjęcia tej uchwały, bo
to należy do merytorycznej komisji. Natomiast tryb i sposób prowadzenia tego, jak
również uzasadnienie, było wysoce niewłaściwe, pochopne, doraźne i budzące
wątpliwości. Zwrócił się do Zarządu, aby trudne uchwały przekazywał radnym
stosownie wcześniej, z właściwym uzasadnieniem.
Starosta Andrzej Wiczkowski przyznał rację radnemu, że te dwie uchwały
wprowadzane są bardzo szybko, ale wynika to nie z winy Zarządu. W ubiegłym roku
Zarząd Powiatu zdecydował się na przejęcie biblioteki pedagogicznej w Ostródzie,
gdzie pracowały i pracują dwie osoby. Jedna z tych pań pełniła obowiązki dyrektora
tej placówki, która była jej powierzona na okres 10 miesięcy. Okres ten aktualnie się
kończy. Po przeprowadzonych rozmowach Zarząd uzyskał informację, że żadna z
tych pań nie będzie startowała w konkursie na dyrektora tej jednostki. Budynek
biblioteki wymaga remontu, a w roku ubiegłym budżet tej placówki zamknął się
deficytem ok. 10 000 zł, które Marszałek zwrócił. W roku bieżącym niestety bilans
finansowy nie będzie korzystny dla naszego samorządu, bo z deficytem ok. 20 000
zł. Budżet nasz poradziłby sobie z tym, ale pojawia się problem zatrudnienia
dyrektora, więc stworzenie nowego etatu, który jest niepotrzebny w tej jednostce.
Byłoby to obciążenie dla powiatu ok. 80 000 zł rocznie. Nie stać nas na taki
dodatkowy koszt, który jest nieuzasadniony merytorycznie. Stąd powstał pomysł
połączenia tej placówki
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, aby uniknąć tego kosztu. Powstał
pierwotnie też pomysł, aby rozszerzyć to również o Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Morągu, która byłaby filią Poradni w Ostródzie. Jednak po
konsultacjach ze środowiskiem morąskim, została podjęta decyzja, że
bezpieczniejszym, lepszym rozwiązaniem dla tego środowiska jest włączenie Poradni
w Morągu do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Starosta przedstawił
następujące argumenty, które przemawiają za takim rozwiązaniem:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu mieści się w budynku Zespołu
Szkól zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu i zarządzanie oraz wszelkie inne
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sprawy organizacyjne związane z działalnością zarówno poradni jak i szkoły, będą
lepiej rozwiązywane,
- nikt nie traci pracy, tylko na zasadzie przeniesienia przechodzi do zespołu.
Stwierdził, że trzeba sobie zadać pytanie, co jest dla nas ważniejsze, czy stworzenie
dodatkowych działań tej Poradni, która wychodziłaby naprzeciwko żądaniom
i oczekiwaniom ludzi mieszkających na tym terenie i dzieciom potrzebującym tej
pomocy, bo tej pomocy potrzebuje coraz więcej dzieci. To rozwiązanie daje taką
możliwość. Starosta poinformował, że obecny dyrektor Poradni zostaje jako
nauczyciel, co stwarza możliwość dodatkowych zajęć prowadzonych w tej placówce.
Drugą sprawą jest to, że środki które obecnie wydatkowane są na części etatów
w administracji i obsłudze, będzie można przeznaczyć na dodatkowe zajęcia
z dziećmi. Tu jest sens takiego działania. Zapytał radnych, którzy negują tę
propozycję, co jest dla nich ważniejsze: czy to, że ma być dyrektor w placówce, czy
oferta tej Poradni ma być większa i coraz szersza. Zdziwił się, że nikt nie neguje
rozwiązania
w Ostródzie, tylko widzi się problem w połączeniu jednostek w Morągu. Starosta
proponował pozostawić rzeczy związane z Morągiem ludziom, którzy tam mieszkają
i wiedzą lepiej, jakie są tam potrzeby, a nie narzucać rozwiązania własne.
Radny Stanisław Brzozowski stwierdził, że na posiedzeniu komisji przedsesyjnej
rozważana była kwestia połączenia jednostek w Morągu. Jeśli chodzi o Ostródę, jest
to zupełnie inna specyfika: w bibliotece są tylko dwie osoby, a poza tym bibliotekę
łączy się z poradnią, a nie szkołę z poradnią. Powiedział, że jego wniosek formalny
nie uzyskał akceptacji Rady i, zdaniem radnego, będzie to miało znaczenie, jeśli
chodzi
o kodeks pracy i odszkodowanie w sądzie pracy. Trzeba się zastanowić, czy
faktycznie stać nas na to, żeby przeznaczać środki na odszkodowania. W związku z
powyższym, radny złożył wniosek o zmianę w § 1 projektu uchwały daty włączenia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu w skład Zespołu Szkół
Zawodowych
i Ogólnokształcących w Morągu, z 1 lipca 2015r. na 1 września 2015r. Zdaniem
radnego, jest to bezpieczniejsze, bo jest czas na wypowiedzenie umów
i powiadomienie pracowników przechodzących do szkoły. „Jest to bardzo
niebezpieczna praktyka i proszę radnych, aby wzięli to pod uwagę”.
Radny Mirosław Markowski zadał następujące pytania:
1) dlaczego pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu do
dnia dzisiejszego nie otrzymali informacji, czyli projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie przekształceń?,
2) ze względu na specyfikę różnorodnych zadań, jakie realizuje Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczna, czy będzie z-ca dyrektora odpowiedzialny za
poradnię?,
3) jaką nazwę będzie nosiła placówka, która powstanie w wyniku włączenia
poradni do zespołu szkół?,
4) czy wszyscy pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w
Morągu,
będą
zatrudnieni
na
dotychczasowych etatach i umowach o pracę?.
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, że w Powiecie Wałbrzyskim w 2013 roku
włączono poradnię psychologiczno-pedagogiczną w zespół placówek oświatowych.
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Natomiast teraz ten sam samorząd przemyślał swoje błędne decyzje i doszedł do
wniosku, żeby z powrotem wyłączyć poradnię i utworzyć samodzielna placówkę.
Radny zacytował następujące uzasadnienie decyzji samorządu wałbrzyskiego:
„… jednakże funkcjonowanie poradni w strukturach zespołu nie jest korzystne ani dla
funkcjonowania samej poradni, ani osób, które z usług poradni korzystają. Kwota
subwencji wypracowana przez poradnię jest wykorzystywana na potrzeby zespołu.
Niestety, niesie to za sobą ograniczenie rozwoju poradni, gdzie konieczne są
dodatkowe etaty pedagogów, specjalistów, gdyż dochodzi do niepokojących zjawisk,
że uczniowie oczekują na orzeczenie z poradni nawet kilka miesięcy. Wyłączenie
poradni z zespołu wpłynie korzystnie na jej wizerunek i możliwości rozwoju. Ponadto
1 stycznia 2016r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad realizacji
zadań przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne …” Powiedział, że
w uchwale Powiatu Wałbrzyskiego zachowano termin 30-dniowy powiadomienia
pracowników o przejściu do innego pracodawcy. Radny apelował do radnych
o zastanowienie się przed podjęciem tej decyzji.
Radna Wanda Łaszkowska stwierdziła, że jest po rozmowie z Panem Dziejowskim –
prezesem ZNP oddział w Morągu, który przedstawiał swoje argumenty na temat
włączenia poradni w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Zaznaczyła, że nie kieruje się jakimiś osobistymi względami, czy uwagami w
stosunku do osób tam zatrudnionych i nie wnika w aspekty prawne i proceduralne
uchwały, natomiast nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, dlaczego taką decyzję
podjęto. Nic nie stało na przeszkodzie, aby przy połączeniu biblioteki i poradni w
Ostródzie, włączyć również w te struktury poradnię w Morągu. Skoro zostały
przeprowadzone konsultacje ze środowiskiem, to dlaczego rada rodziców i rada
pedagogiczna ma odmienne zdanie na ten temat. Radna powiedziała, że
racjonalnym rozwiązaniem byłoby połączenie tych trzech placówek: dwóch poradni i
biblioteki.
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że to jest posunięcie polityczne, bo nie chce
się Jerzego Adamowicz na stanowisku dyrektora poradni w Morągu. Obecny Zarząd
chce usunąć wszystko, czego dokonał poprzedni. Jerzy Adamowicz jest dyrektorem
od wielu lat i ma odpowiednie dokumenty na prowadzenie poradni, czego nie ma
Pani Pasternacka – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Jednym
z głównych niedopełnień przy przygotowywaniu tej uchwały jest brak statutu. Radni,
głosując nad tą uchwałą nie wiedzą, jak ta jednostka ma funkcjonować, skoro nie ma
statutu. Stwierdził, że Wicestarosta, który jest odpowiedzialny za oświatę,
zorganizował przed komisjami tajne spotkanie w bibliotece publicznej w Morągu, na
które zaprosił byłego dyrektora poradni, 4 nauczycieli, m.in. Przewodniczącego Rady
Powiatu i Przewodniczącego Komisji Oświaty. Radny zapytał, dlaczego nie zaprosił
wszystkich nauczycieli, a przede wszystkim obecnego dyrektora Jerzego
Adamowicza. Nie pozwolił również wejść Panu Dziejowskiemu, bo on miał bardzo
dużo zastrzeżeń. Stwierdził, że w maju odbyło się kilkuminutowe spotkanie z radą
pedagogiczną, na którym Wicestarosta zakomunikował, ze z dniem 1 lipca 2015r.
nastąpi połączenie poradni ze szkołą. W czerwcu odbyło się kilkuminutowa komisja
z dyrektorem. Nie było w ogóle rozmów z radą pedagogiczną, z nauczycielami.
Radny zapytał Wicestarostę, dlaczego na posiedzeniu komisji przedsesyjnych
wprowadził radnych w błąd mówiąc, że odbyły się spotkania z nauczycielami i
wszystko zostało uzgodnione.
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Wicestarosta Edmund Winnicki odpowiedział, że radny Brodiuk nie musi martwić się
o sprawy oświaty, ponieważ to Wicestarosta zna się bardzo dobrze na oświacie i tym
się obecnie zajmuje. Stwierdził, że radny mówi „kompletne bzdury”, to spotkanie
odbyło się na wniosek pracowników Poradni. Wszyscy pracownicy byli powiadomieni
o spotkaniu, ale może nie wszyscy mogli w nim uczestniczyć. Mieszkańcy Morąga
wybierali radnych morąskich do Rady Powiatu i to przed nimi radni będą odpowiadać.
Przy podejmowaniu decyzji o przejęciu biblioteki pedagogicznej w Ostródzie, radny
Brodiuk był Starostą i wszyscy wiedzieli, że to jest „kukułcze jajo”, ale dziś nie mówi
się o tym, natomiast wszyscy troszczą się o losy placówki w Morągu. Prosił, aby
pozwolić radnym morąskim odpowiadać za losy Morąga.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział na pytania, które zostały zadane we
wcześniejszych wypowiedziach radnych:
1) zatrudnienie zastępcy dyrektora Zespołu ds. Poradni jest kompetencją
dyrektora Zespołu,
2) nazwa tego Zespołu jest wymieniona w projekcie uchwały, który radni
otrzymali,
3) jeżeli chodzi o administrację i obsługę, to Starosta przypomniał, że już
wcześniej informował o tym, że nikt nie straci pracy,
4) jeśli chodzi o obecnego dyrektora Poradni, to Starosta stwierdził, że nie zna
osobiście Pana Adamowicz i wyprasza sobie takie pomówienia, ze działa
przeciw komukolwiek, to nie jest decyzja personalna, Pan dyrektor zostaje
w Poradni, bo jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela i tak zostanie,
5) statut uchwala się dla nowopowstałej jednostki, w tym przypadku jest
włączenie Poradni do Zespołu, zmiana statutowa musi nastąpić, ale to później,
6) nie ma zmiany warunków pracy i płacy nauczycieli Poradni, tylko zostają oni
przeniesieni do innego zakładu pracy.
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że przejęcie biblioteki pedagogicznej było
ważnym momentem dla Ostródzian. Bardzo wielu ludzi korzysta z tej biblioteki,
a przede wszystkim wielu nauczycieli. Odbyła się burzliwa dyskusja na ten temat.
Pan Adamowicz wygrał konkurs i dziś jest bardzo dobrym dyrektorem, a w dodatku
ma „papiery” na to. Radny złożył na piśmie zapytanie, jakie koszty poniesie budżet
powiatu związane z przekształceniem placówek Poradni PsychologicznoPedagogicznej
w Morągu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie. Stwierdził, że
brak jest konkretnej informacji i analizy wydatków:
- odprawy lub odszkodowania dla pracowników ewentualnie zwalnianych od
1 września 2015r.,
- kosztów bieżących związanych z wyrobieniem tabliczek, pieczątek, nowych umów
zawartych z nową jednostką organizacyjną, innych wydatków związanych
z przekształceniem,
- kosztów związanych z powołaniem zastępcy dyrektora ds. Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Morągu (dodatki funkcyjne, dodatki motywacyjne).
Radny Jan Kacprzyk przypomniał, że Pan Adamowicz konkursu nie wygrał, tylko był
powołany przez Zarząd. Stwierdził, że specjalistą od zatrudniania to był właśnie
radny Brodiuk, bo lubił dublować stanowiska, szczególnie swoich kolegów. Ludzi
potrzebujących pracy jest dużo, natomiast polityka byłego Starosty Brodiuka nie szła
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w tym kierunku. Tu jest walka o jedną osobę, a nie patrzy się na skutki tej uchwały,
które prowadzą do zaoszczędzenia pieniędzy. Radny proponował dać spokojnie
pracować Staroście Wiczkowskiemu o obecnej koalicji, a potem ocenić tę pracę.
Następnie radny złożył wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie, bo nie jest to
dyskusja konstruktywna.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński prosił radnych o merytoryczne wypowiedzi,
bo to „boksowanie się jest jak miecz obosieczny, który rani jedną i drugą stronę”.
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku o zamknięcie
dyskusji w tym punkcie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Rada, 12 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw”, wyraziła zgodę na zamknięcie
dyskusji w tym punkcie.
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Stanisława Brzozowskiego
o zmianę w § 1 projektu uchwały daty włączenia Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Morągu w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Morągu, z 1 lipca 2015r. na 1 września 2015r.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada, 5 głosami „za”, przy 17 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, nie
wyraził zgody na zmianę terminu włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Morągu w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu.
W związku z tym, że wniosek nie uzyskał akceptacji Rady, Przewodniczący poddał
pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu projektu.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr VIII/67/2015 w sprawie włączenia Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Morągu w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im.
9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, została podjęta 17 głosami „za”, przy 5
głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji: Technikum Uzupełniającego w
Ostródzie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostródzie, trzyletniego Technikum
Uzupełniającego w Ostródzie, Liceum Profilowanego w Ostródzie, Szkoły Policealnej
Nr 1 w Ostródzie, Technikum w Ostródzie, Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego w Ostródzie, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w
Ostródzie, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie,
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Miłakowie, było
następnym punktem porządku obrad.
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w sprawie likwidacji proponowanych szkół.
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
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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 pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekty uchwał.
W głosowaniach wzięło udział 23 radnych.
Uchwały:
1) Nr VIII/68/2015 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Ostródzie,
2) Nr VIII/69/2015 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Ostródzie,
3) Nr VIII/70/2015 w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego
w Ostródzie,
4) Nr VIII/71/2015 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Ostródzie,
5) Nr VIII/72/2015 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostródzie,
6) Nr VIII/73/2015 w sprawie likwidacji Technikum w Ostródzie,
7) Nr
VIII/74/2015
w
sprawie
likwidacji
Uzupełniającego
Liceum
Ogólnokształcącego w Ostródzie,
8) Nr
VIII/75/2015
w
sprawie
likwidacji
Uzupełniającego
Liceum
Ogólnokształcącego w Ostródzie,
9) Nr
VIII/76/2015
w
sprawie
likwidacji
Uzupełniającego
Liceum
Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie,
10) Nr
VIII/77/2015
w
sprawie
likwidacji
Uzupełniającego
Liceum
Ogólnokształcącego Specjalnego w Miłakowie,
zostały podjęte jednogłośnie i stanowią załączniki od nr 20 do 29 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie
przekształcenia:
1) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Morągu w trzyletnie liceum
ogólnokształcące dla dorosłych,
2) Technikum Uzupełniającego w Ostródzie w trzyletnie liceum ogólnokształcące
dla dorosłych.
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w sprawie przekształcenia proponowanych
szkół.
Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
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 pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał.
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekty uchwał.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwały:
1) Nr VIII/78/2015 w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego w Morągu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla
dorosłych,
2) Nr VIII/79/2015 w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego
w Ostródzie w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
zostały podjęte jednogłośnie i stanowią załączniki nr 30 i 31 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, że w połowie maja otrzymał odpowiedź
Starosty Ostródzkiego na interpelacje złożoną podczas sesji w dniu 30 kwietnia br.,
o wysokość wynagrodzenia Wicestarosty i etatowego członka Zarządu. Radny
przedstawił treść udzielonej odpowiedzi. Następnie poinformował, że poszczególni
starostowie na przestrzeni wszystkich kadencji, rozpoczynali swoją pracę od
następującego wynagrodzenia: Jan Antochowski – 8 900 zł, Aleksander Gawryluk –
8 600 zł, Cezary Pec – 8 400 zł, Janusz Lipski – 8 100 zł, Aleksander Gawryluk –
8 100 zł, Włodzimierz Brodiuk – 8 200 zł. Obecnie Pan Andrzej Wiczkowski
rozpoczął swoją pracę „z górnej półki” pensją 12 300 zł i ma czelność pouczać
pisemnie radnego, uczyć kultury osobistej i zarzucać, że nie dba o wspólne dobro.
Powiedział, że jest czwartą kadencję w Radzie Powiatu i nie musi się medialnie
przedstawiać, bo media go znają. Przypomniał, że Starosta zarzuca mu destrukcję i
że nie potrafi stanąć ponad podziałami, a to Starosta działa destrukcyjnie w stosunku
do szpitala ostródzkiego, bo podaje w mediach ilość zgonów w szpitalu, a nie wolno
mu tego robić, bo odpycha potencjalnych pacjentów tego szpitala.
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
RP podpisze się pod wszystkimi dobrymi propozycjami przedstawionymi przez
koalicję, ale za złe sprawy Klub nie weźmie odpowiedzialności. W dniu, kiedy
powstała ta koalicja, podczas spotkania w gabinecie ustępującego Starosty i
wstępującego, pierwszym pytaniem nowej władzy było, jaki jest ryczałt na
samochody prywatne. Radny przedstawił na piśmie zapytanie: komu z pracowników
Starostwa Powiatowego przyznano ryczałt pieniężny, w związku z użytkowaniem
prywatnych samochodów do celów służbowych i w jakiej wysokości są koszty
wszystkich ryczałtów związanych
z użytkowaniem prywatnych samochodów pracowników Starostwa. Przypomniał
również, że jedną z pierwszych decyzji był zakup nowych mebli do gabinetu
Wicestarosty Winnickiego, a przy przenoszeniu Starostwa do nowego budynku,
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wszyscy pracowali w pokojach ze starymi meblami, dopiero po roku zostały
zmienione nowe meble w gabinetach. Pensje Staroście i Wicestaroście zostały
ustalone najwyższe. Zatrudniona została pani Jolanta Koszczał, która pracowała w
gabinecie Wojewody, ale nigdy nie pracowała w samorządzie. W odpowiedzi na
zapytanie, zostały wyliczone czynności, jakie ma sekretarz. Ten sam zakres
czynności ma naczelnik Wydziału Organizacyjnego pani Anna Gwara, która w razie
jego nieobecności wykonuje te czynności. Zapytał, po co dublowane są te obowiązki,
skoro jest cały wydział z Panią Gwarą, która od początku powiatu pracuje w
starostwie i ma ogromna wiedzę. Kiedy poprzednia sekretarz Pani Ciuryło była na
zwolnieniu lekarskim, a potem na urlopie, nie zatrudniał innej osoby na tym
stanowisku. Pani Koszczał będzie kosztowała budżet ok. 400 tys. w tej kadencji, więc
gdzie są te oszczędności. Radny zapytał, czy Pani Jolanta Koszczał jest, jak wynika
z ustawy
o samorządzie powiatowym, wyższym urzędnikiem samorządowym i czy jest
przełożoną naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Stwierdził, że Starosta Wiczkowski
wprowadził w błąd czytelników gazety mówiąc, że stanowisko etatowego członka
Zarządu zostało utworzone przez poprzedni Zarząd. Jest to nieprawda, bo to
stanowisko zostało utworzone podczas, gdy Starostą był Pan Lipski. Na ostatniej
sesji pan Smolak zadał pytanie, czy jego poprzednik potrzebny był na tym
stanowisku ze względów merytorycznych, czy do głosowania. Radny odpowiedział,
ze był potrzebny ze względów merytorycznych, ponieważ podczas poprzedniej
kadencji bardzo dużo inwestycji było realizowanych na terenie gminy Małdyty i gminy
Morąg. Była potrzeba codziennego nadzoru nad tymi inwestycjami. Te inwestycje
powstały dzięki dwom radnym: Mieczysławowi Piaścikowi i Jerzemu Adamowiczowi.
Bardzo dużo kosztownych inwestycji zostało zrealizowanych podczas tych dwóch
poprzednich kadencji na terenie gm. Morąg i gm. Małdyty. Powiedział, że Pan Piotr
Krajewski, który jest radnym Rady Miejskiej oraz pracuje na stażu w Wydziale
Promocji Starostwa Powiatowego, prawdopodobnie otrzymał polecenie wykasowania
informacji, które znajdowały się na portalu społecznościowym Facebook Starostwa, a
dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pan Krajewski na swoim
Facebooku umieścił również informację w brzmieniu: … dostałem również ze
Starostwa umowy dotyczące finansowania tygodnika Nasz Głos przez Powiat
Ostródzki. Śmiem twierdzić, że Pan Brodiuk zapewnił sobie finansowanie kampanii
wyborczej za publiczne środki…”. Radny powiedział, że jeśli Pan Krajewski nie
przeprosi radnego publicznie, to sprawa zostanie skierowana do sądu. Następnie
radny przedłożył na piśmie zapytanie: … w jaki sposób umożliwił Starosta
uczestnictwo Pana radnego Miasta Ostródy Piotra Krajewskiego w sesjach i
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Ostródzie oraz dyżurach radnych miejskich,
będąc jednocześnie w godzinach pracy w Starostwie od momentu rozpoczęcia jego
stażu w Wydziale Promocji.” Przedstawił również na piśmie wniosek w następującym
brzmieniu: „Z uwagi zlikwidowania jednego z dwóch etatów radców prawnych w
Starostwie Powiatowym w Ostródzie, proszę o podanie, która kancelaria prawna
dokonuje teraz obsługi prawnej, a także podanie kosztów związanych z obsługą
prawną”.
Starosta Andrzej Wiczkowski zapytał radnego Stanisława Brzozowskiego, czy jest
w Klubie Platformy Obywatelskiej.
Radny Stanisław Brzozowski odpowiedział, że zgodnie z wnioskiem złożonym do
Przewodniczącego w sprawie zmiany nazwy klubu.
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Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że zrezygnowano z usług jednego
z dwóch radców prawnych i wybrano do obsługi prawnej kancelarię. W związku
z tym, że niektóre sprawy są bardzo trudne, Starosta zdecydował o skorzystaniu
z usług kancelarii prawnej. Sprawy dotyczą m.in. pojazdów, a problem pozostał do
rozwiązania z poprzedniej kadencji. Roszczenia dotyczące tej sprawy wynoszą
ponad 2 mln zł. Pani, z której usług zrezygnował Starosta, otrzymywała kwotę 4000
zł, kancelaria będzie pracowała w wymiarze tej samej ilości godzin, za 2000 zł +
VAT. Oszczędność jest znaczna, a zakres działania tej kancelarii jest o wiele
większy. Jeżeli chodzi o zwolnienia z pracy w urzędzie, to Starosta poinformował, że
podjął rozmowy z wszystkimi osobami, które mają uprawnienia lub pobierają
emeryturę i doszedł
z wszystkimi do porozumienia. Nie zwolnił nikogo z dnia na dzień, tylko przychylił się
do ich wniosku odnośnie odejścia w określonym terminie. Zdaniem Starosty, wielu
młodych ludzi czeka na pracę, a z drugiej strony, w urzędzie jest przerost
administracji. To daje taką możliwość zniwelowania pewnych etatów, m.in. rzecznika
prasowego, którego nie ma od dłuższego czasu i „dajemy sobie radę”. Na temat
anonimu dotyczącego szpitala ostródzkiego, Starosta odpowiedział, ze w tym
anonimie podnoszone były tak ważne elementy tego szpitala, że zdecydował się
zareagować, jako odpowiedzialny Starosta. Powiedział, że nie poszedł z tym
problemem do mediów, tylko do szpitala, aby porozmawiać z pielęgniarkami,
lekarzami, zarządem, rada nadzorczą. Chciał się upewnić, czy działania
przedstawiane w tym anonimie maja miejsce. Starosta jest przeświadczony o tym, że
postąpił odpowiedzialnie i że należało tak zrobić. Odpowiadając na pytanie
dotyczące doradcy, Starosta zapytał radnego Brodiuka, dlaczego nie mówi, że w
ostatnim czasie przed ustąpieniem z funkcji Starosty, miał doradcę, którego nikt w
urzędzie nie widział. Ten doradca miał
w obowiązkach przyjmowanie telefonów starosty. Stwierdził, że było wiele umów
zlecenia do tej pory, jak również wiele dodatków przydzielonych zwykłym
pracownikom, że były duże różnice w wynagrodzeniu np. inspektorów, bo jeden
odpowiedni zarabiał 5000 zł brutto, a drugi – 2 200 zł. „Żeby kogoś oskarżać, to
trzeba być czystym”. Mówi się o powielaniu zadań sekretarza, ale przez 8 lat był
zatrudniony sekretarz i Pani Gwara – naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Z logiki
przedstawionej przez radnego Brodiuka, nie powinno być albo sekretarza, albo Pani
Gwary.
W odpowiedzi na zapytanie o ryczałty, Starosta odpowiedział, że Pan Winnicki ma
ryczałt na samochód w wysokości 300 km, co wynika z ustawy. Powiedział, że radny
Waszczyszyn zwraca wszystkim uwagę, a sam nie widzi nic nieuczciwego w tym, że
pobiera dietę radnego, a przyjeżdża tylko na sesje, bo w żadnej komisji nie pracuje.
Zaprosił radnych, którzy nie zapisali się do żadnej komisji, aby pracowali w
komisjach, bo ta praca jest chyba najważniejsza. Na koniec Starosta prosił o
przypomnienie, jeśli nie odpowiedział na jakieś zapytanie.
Pytań nie zgłoszono.
Radny Zbigniew Zabłocki, w imieniu mieszkańców Miłakowa, podziękował za to, że
po 10 latach, budowa chodnika przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie została
rozpoczęta. Radny zwrócił się z prośbą o wykonanie dłuższego odcinka tego
chodnika, ponieważ obecny nie będzie dochodził do 7 budynków mieszkalnych na tej
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ulicy. Prosił, aby przy regulacji rzeki Narienki, wykonać również regulację rzeki
Miłakówki,
z zaoszczędzonych środków. Radny podziękował kolegom z PiS oraz Posłowi
Babalskiemu, za zajęcie się sprawą Spółdzielni Inwalidów w Morągu, dzięki czemu
ten zakład otrzyma pieniądze na działalność.
Piotr Krajewski powiedział, że radny Brodiuk zbyt wielką wagę przykłada do
wszelkich przekazów medialnych, a prywatny Facebook nie powinien być elementem
sesji Rady Powiatu. Poinformował, że jego wpis dotyczył tego, że wystąpił do
Starostwa
o udzielenie informacji publicznej, ile w okresie kampanii wyborczej zostało wydane
na poszczególne media i ujął go precedens, że nigdy wcześniej nie była zawierana
umowa z tygodnikiem Nasz Głos, a w okresie kampanii wyborczej była jedna umowa.
Stwierdził, że to co obserwował w publikacji, a także ataki na rywali radnego
w wyborach na burmistrza Ostródy, uznał za kampanię wyborczą za publiczne
środki. Powiedział, ze do takich interpretacji ma prawo, a jeśli radny czuje się
szkalowany
w ten sposób, to zaprasza radnego do sądu.
Radny Włodzimierz Brodiuk zwrócił się do Starosty o udostępnienie wszystkich
umów, które Starostwo zawarło z mediami w ostatnich latach (telewizja, gazeta
ostródzka, radio mazury), jak również umowy z doradcą, którego zatrudnił były
Starosta. Prosił również, aby Rada poprzez Komisję Rewizyjną zajęła się sprawą
roszczeń dotyczących przechowywania samochodów.
Członek Zarządu radny Antoni Smolak stwierdził, że rozumie iż prawem opozycji jest
krytyka rządzących, a marzeniem rządzących jest, żeby ta krytyka była
konstruktywna. Zdaniem radnego, opozycja zachowuje się tak jakby z jednej strony
miała amnezję, bo szybko zapomniała swoje zachowanie i swoje działanie w okresie
swoich rządów,
a z drugiej strony zachowuje się jak płaczące dziecko w piaskownicy, któremu
zabrano zabawkę. Wiele rzeczy zostało zrobione dobrze i obecni rządzący chcą
kontynuować rozpoczęte przez poprzedników działania, ale na własnych zasadach.
Wiele jest zadań nowych, ale na zasadzie współpracy z samorządami gminnymi. Tej
współpracy
w poprzedniej kadencji nie było.
Radna Wanda Łaszkowska powiedziała, że w miejscowości Dobrocin są dwa
kompleksy ogródków działkowych. Użytkownicy tych działek mają przedłużane
umowy, ale na kilka lat i nie wiedzą, co dalej. Radna wnioskowała do Zarządu
Powiatu o przyjrzenie się tej sprawie, bo może jest szansa na umożliwienie tym
ludziom kupno działek.
Radny Grzegorz Kierozalski prosił Starostę o udzielenie informacji na temat
negocjacji w sprawie objazdu, w związku z remontem drogi Nr 7. Wnioskował
również o zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz mebli do sali obrad.
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Starosta Andrzej Wiczkowski proponował, aby zająć się tym co będzie robione, a nie
tym co było zrobione kilka lat temu. Zwrócił się do poprzedniego Zarządu
i powiedział, aby przyjęli z dumą wyrok społeczeństwa, które wskazało nowy
kierunek działania. Poinformował, ze bardzo ważną rzeczą jest przygotowanie się do
zmian
w ruchu drogowym w Ostródzie. Wspólnie z samorządem miejskim i gminnym
prowadzone są negocjacje z firmą, która wygrała przetarg. Najważniejsze ze strony
samorządu jest przygotowanie informacji dla ludzi i przeprowadzenie kampanii
informacyjnej wśród mieszkańców Ostródy. Po tych negocjacjach, w które
zaangażowanych jest wiele osób, powstanie określony sposób przeprowadzenia
tego przez Ostródę. Będzie to konsultowane we wszystkich miejscach
newralgicznych
w Ostródzie. Na wstępie negocjacji została podniesiona taka kwestia, że Ostróda
musi zyskać na tym, że ten ruch utrudni mieszkańcom poruszanie się i działanie.
Proponujemy wykonanie nowych nawierzchni na ulicach Ostródy. Będzie to 7 ulic,
które zostaną pokryte nową nakładką. Na pewno najważniejszym dla nas jest jak
najmniejsze utrudnienie w ruchu kołowym na terenie miasta.
Przewodniczący Wojciech Paliński stwierdził, że w związku z tym, że są bardzo
dobre relacje wszystkich trzech samorządów, jak również Marszałka Województwa
i wielu parlamentarzystów, może udałoby w Ostródzie zrobić wiadukt, który
usprawniłby przemieszczanie się w tym mieście.
Radny Stanisław Brzozowski zapytał Starostę, czemu służyło jego pytanie, do
jakiego klubu radny należy i czy jest w klubie Platformy Obywatelskiej. Powiedział, że
nazywa się Stanisław Brzozowski i do żadnej partii w życiu nie należał, 25 lat jest
w samorządzie, ma 74 lata i tworzył ten samorząd. Prosił, aby Starosta nie pouczał
ludzi, którzy mają jakiś dorobek. „Uważam, ze każdy radny, bez względu na to,
z jakiego klubu pochodzi, jaka ma przynależność partyjną, ma prawo składać tutaj
swoje wnioski i pytania”. Radny zapytał, w jakim celu było to pytanie Starosty.
Następnie stwierdził, że na sesji Rady Miasta i Gminy w Miłomłynie była podnoszona
sprawa zagospodarowania działki przy ul. Jarzębinowej, którą powiat przejął od
Wojewody. Burmistrz powiedział, że jest już inne przeznaczenie tej działki. Radny
prosił aby jako radny z tego terenu, był informowany o zmianach. Powiedział, że
bardzo starał się o to, żeby powstał tam obiekt służący społeczeństwu i zapewnił
nowe miejsca pracy.
Radny Dariusz Struk powiedział, że emocje biorą górę, radni się kłócą, a żadne
merytoryczne sprawy nie są rozwiązywane. Stwierdził, że w przypadku podjęcia
decyzji w sprawie objazdu remontu drogi Nr 7 przez Ostródę, poboczne ulice również
będą zatłoczone. W związku z tym, radny prosił o wynegocjowanie bezpiecznych
miejsc przy szkołach, zwłaszcza podstawowych.
Radny Stanisław Orzechowski stwierdził, że sprawa szpitala ostródzkiego jest bardzo
ważna i z tego powodu radny nie rozumie celu rozgrywania jej w mediach. Zdaniem
radnego, wpływa to negatywnie na otoczenie szpitala i na postrzeganie go jako
placówki. Zapytał, czy Pan Cezary Wawrzyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

22

PZOZ w Ostródzie SA, został upoważniony przez Starostę do udzielania wywiadu do
mediów i czy było to oficjalne stanowisko Zarządu Powiatu w Ostródzie.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że Rada Nadzorcza jest organem samym
w sobie i nie musi pytać Starosty o pozwolenie wystąpienia w mediach.
Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła skarga firmy „SDK” Sp. z o.o.
w Ostródzie na działanie Starosty. Skarga dotyczy nie realizowania na bieżąco
obowiązków związanych z procedura usuwania pojazdów z dróg publicznych
przekazywanych do przechowania podmiotowi prowadzącemu parking strzeżony.
Powiedział, że skarga będzie przedmiotem obrad następnej sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął VIII sesję
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji i ogłosił przerwę wakacyjną do września.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Paliński
Protokołowała
Barbara Węglarz

