
PROTOKÓŁ  Nr X/2011 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 28 października 2011r. 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1206, zakończono o godz. 1235. 
Podjęto uchwały Nr X/75/2011 i Nr X/76/2011. 
 
Przed otwarciem sesji, Przewodnicząca prosiła radnych o dostarczenie do Biura 
Rady swoich zdjęć, które potrzebne są do wyrobienia legitymacji radnego. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poinformował, że 9 listopada br., na zaproszenie 
naszego samorządu, przyjeżdża delegacja samorządu z Ukrainy z Rejonu 
Nadwirniańskiego. 10 listopada o godz. 12-tej odbędzie się uroczysta sesja Rady 
Powiatu oraz uroczysty obiad, na który Starosta zaprosił wszystkich radnych. 
 
Radna Grażyna Ostas prosiła radnych o pomoc dla młodego małżeństwa z 
Samborowa, którzy wychowują 1,4 letnie dziecko a obecnie urodziły się im trojaczki. 
Są to bardzo młodzi ludzie, którzy nie mają pracy i są na utrzymaniu gminy Ostróda 
oraz rodziny. Potrzebna jest im każda pomoc. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła X 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 radną Bogusławę Orzechowską. 
 
Poinformowała, że Zarząd Powiatu, czyli wnioskodawca dzisiejszej sesji, wnioskuje  
o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt nr 4 w brzmieniu: „4. Podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie obowiązujących w 2012r.”. 
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Norbert Gesek powiedział, że Rada 
Powiatu 31 sierpnia br. ustaliła stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie na poziomie stawek maksymalnych, których wysokość została 
określona w ustawie na 2011 rok. Natomiast Minister Finansów w drodze 
obwieszczenia ogłosił obowiązujące w 2012 roku maksymalne stawki opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.  
W związku z tym, że droga legislacyjna Wojewody bardzo się wydłużyła, proponuje 
się ustalić opłaty za usunięcie na 2012 rok w dniu dzisiejszym, aby uchwała po 
opublikowaniu mogła wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 
 
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 protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 

pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2012r. 
5. Zamknięcie sesji. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z IX sesji Rady Powiatu z dnia 28 września 
2011r. 
 
 Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2011 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że powodem zwołania sesji w dniu 
dzisiejszym było przede wszystkim wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. 
„Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Bajdy – Sadławki – 
Wielki Dwór” w kwocie 99 402 zł. Środki na to zadanie zostaną przesunięte z 
remontów a także z wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych.  Przy 
okazji Zarząd proponuje inne zmiany w budżecie powiatu. Następnie Skarbnik 
przedstawiła proponowane przez Zarząd zmian w budżecie powiatu na 2011 rok: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zakup pneumatycznego namiotu 

ratowniczego na potrzeby Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie – 24 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zakup samochodu 

kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie – 
50 000 zł,  

- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na prace związane z założeniem 
ewidencji budynków i lokali – 7 400 zł, 

- zwiększenie z tytułu darowizny na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Zakup samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby Straży Pożarnej – 5 000 zł, 

- zwiększenie w Starostwie dochodów własnych do wykonania – 11 479 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji na program LDV Otwarcie na europejski rynek pracy – 

48 521 zł, 
- zwiększenie z tytułu otrzymania darowizny na program „Kuchnie Świata” – 5 786 

zł, 
- zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji – 24 000 zł, 
- zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji (przeniesienie na wydatki inwestycyjne) 

– 50 000 zł, 
- zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dofinansowania z gmin na zakup samochodu 

wężowego na potrzeby Straży Pożarnej w Ostródzie – 10 000 zł, 
- zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dofinansowania z gmin na zakup samochodu 

kwatermistrzowskiego na potrzeby Straży Pożarnej – 10 000 zł, 
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2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w Starostwie na modernizację centralnego ogrzewania w ZSZiO w 

Morągu – 60 000 zł, 
- zwiększenie w Starostwie z tytułu zwiększenia dotacji na prace związane z 

założeniem ewidencji budynków i lokali – 7 400 zł, 
- zwiększenie w Straży Pożarnej na zakup ratowniczego namiotu pneumatycznego 

(środki z dotacji) – 24 000 zł, 
- zwiększenie w Straży Pożarnej na zakup samochodu kwatermistrzowskiego 

(przeniesienie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody) – 50 000 zł, 
- zwiększenie w Straży Pożarnej na zakup samochodu kwatermistrzowskiego 

(dofinansowanie +środki własne) – 9 000 zł, 
- zwiększenie w Straży Pożarnej na zakup samochodu wężowego (wprowadzenie 

środków własnych) – 10 000 zł, 
- zwiększenie w Zarządzie Dróg Powiatowych na przebudowę przepustu 

drogowego w ciągu drogi powiatowej Bajdy – Sadławki – Wielki Dwór – 99 402 zł, 
- zwiększenie w ZDP na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Liksajny – 

Tarda – Ruś – 850 zł, 
- zwiększenie w ZDP na termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 62A w 

Ostródzie – 4 000 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie z tytułu otrzymania darowizny na program 

„Kuchnie Świata” – 5 786 zł, 
- zwiększenie w Starostwie na wykup gruntu od osoby fizycznej zajętego pod ulicą 

Leśną w Ostródzie – 6 000 zł, 
- zmniejszenie w Straży Pożarnej z tytułu zmniejszenia dotacji – 24 000 zł, 
- zmniejszenie w Straży Pożarnej dotyczące przesunięcia na zakup samochodu 

kwatermistrzowskiego – 50 000 zł, 
- zmniejszenie w Straży Pożarnej z tytułu braku realizacji zakupu działka wodno-

pianowego – 14 000 zł, 
- zmniejszenie w Straży Pożarnej  z tytułu zmniejszenia dofinansowania z gmin na 

zakup samochodu wężowego – 10 000 zł, 
- zmniejszenie w Straży Pożarnej z tytułu zmniejszenia dofinansowania z gmin na 

zakup samochodu kwatermistrzowskiego – 10 000 zł, 
- zmniejszenie w ZDP dotyczące przesunięcia na przebudowę przepustu 

drogowego w ciągu drogi powiatowej Bajdy – Sadławki – Wielki Dwór – 16 124 zł 
+ 60 636 zł + 22 642 zł, 

- zmniejszenie w ZDP dotyczące przesunięcia na termomodernizację budynku przy 
ul. Grunwaldzkiej 62A w Ostródzie – 4 000 zł, 

- zmniejszenie w ZDP dotyczące budowy zatoki autobusowej w miejscowości 
Zwierzewo – 850 zł, 

3/ korekta inwestycji: 
- zwiększenie na zakup ratowniczego namiotu pneumatycznego – 24 000 zł, 
- zwiększenie na zakup samochodu kwatermistrzowskiego (w tym zwiększenie o 

kwotę 59tys. zł – dotacja i środki własne + zmniejszenie o 10 tys. zł 
dofinansowania z gmin) – 49 000 zł, 

- zwiększenie na przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Bajdy 
– Sadławki – Wielki Dwór – 99 402 zł, 

- zwiększenie na modernizację centralnego ogrzewania w ZSZiO w Morągu – 
60 000 zł, 

- zwiększenie na wykup gruntu od osoby fizycznej zajętego pod ulicą Leśną  
w Ostródzie – 6 000 zł, 
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- zwiększenie na termomodernizację budynku siedziby ZDP przy ul. Grunwaldzkiej 
62A w Ostródzie – 4 000 zł, 

- zwiększenie na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 
Liksajny – Tarda – Ruś – 850 zł, 

- zmniejszenie na zakup działka wodno-pianowego na potrzeby Straży Pożarnej – 
14 000 zł, 

- zmniejszenie na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Zwierzewo – 850 zł, 
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: 
Starostwo – 12 530 zł, ZSL w Morągu – 369 zł, Rodzinny Dom Dziecka – 2 804 zł, 
ZSR w Ostródzie – 1 200 zł, SOSW w Miłakowie – 84 404 zł, Świetlica 
Terapeutyczna – 551 zł. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła treść projektu uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie obowiązujących w 2012r. 
 
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Norbert Gesek powiedział, że 
proponowane w uchwale stawki są stawkami maksymalnymi określonymi  
w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wiadomo, że powiat będzie ponosił wyższe 
koszty z tego tytułu niż osiągane dochody. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła treść projektu uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2012r., została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła X sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
Radny Cezary Wawrzyński poinformował radnych, że w związku z realizowaną ideą 
tworzenia małego ruchu granicznego między Polską a Obwodem Kaliningradzkim  
w Federacji Rosyjskiej i nie ujęciem Powiatu Ostródzkiego w projekcie 
rozporządzenia Rady i Komisji Europejskiej, Burmistrz Ostródy i Starosta Ostródzki 
wystosowali wspólne pismo w tej sprawie. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wanda Łaszkowska 

 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
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