
   PROTOKÓŁ  Nr X/2015 

sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 16 września 2015r. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 900, zakończono o godz. 1000. 

Podjęto uchwały od Nr X/80/2015 do Nr X/86/2015. 

 

 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył X sesję Rady 

Powiatu w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa  

i przybyłych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym 

może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Grzegorza Kastrau. 

 

Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad, który radni otrzymali. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk - członek Komisji Rewizyjnej,  zwrócił się z wnioskiem  

o wprowadzenie pod obrady Rady Powiatu punktu dotyczącego rozszerzenia pracy 

Komisji Rewizyjnej w planie rocznym w miesiącu październiku „w sprawie przyznania 

wynagrodzenia za dozór pojazdów oraz koniecznych wydatków związanych  

z wykonywaniem tego dozoru przez firmę SDK, na rzecz Powiatu Ostródzkiego”. 

Przypomniał, że zwracał się już wcześniej z takim wnioskiem po tym, jak 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarzucił poprzedniemu Zarządowi zadłużenie 

powiatu z tego tytułu. Wtedy nie została wprowadzona uchwała w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej tego zadania, więc radny składa w dniu dzisiejszym ponownie ten 

temat. 

Wniosek radnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Radny Jan Kacprzyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przyznał, że radny 

zgłaszał rozszerzenie planu kontroli Komisji o ten punkt, jednak zdaniem 

Przewodniczącego, ten plan i tak jest dosyć napięty. Poza tym, naczelnik Bera 

informował na posiedzeniach komisji przedsesyjnych, że w tej sprawie toczy się 

postępowanie administracyjne. Przewodniczący proponował poczekać do 

zakończenia się postępowania i w przyszłym roku zaplanować ten temat w planie 

kontroli na 2016 rok. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że Komisja nie jest tak zapracowana, żeby 

nie mogła zrealizować jeszcze dodatkowego tematu w roku bieżącym. Ten problem 

ciągnie się od długiego czasu i radny zna go doskonale, natomiast w porządku 

dzisiejszych obrad w punkcie 5 jest jakaś uchwała, w której nie wiadomo o co chodzi. 

Następnie ponowił swój wniosek o wprowadzenie do porządku sesji zlecenie Komisji 

Rewizyjnej zajęcie się tym tematem. 
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Starosta Andrzej Wiczkowski stwierdził, że gdyby radny Brodiuk pracował w komisji, 

wiedziałby na jakim etapie jest ten temat i o co chodzi w uchwale proponowanej do 

podjęcia w punkcie 5 porządku obrad. Starosta powiedział, że formalny wniosek 

radnego jest zasadny, bo problem jest. Proponował, aby Zarząd przedstawił 

propozycje wprowadzenia tego punktu na następną sesję Rady Powiatu. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie 

wniosku radnego Włodzimierza Brodiuka o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

dotyczącego zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w sprawie przyznania 

wynagrodzenia za dozór pojazdów oraz koniecznych wydatków związanych  

z wykonywaniem tego dozoru przez firmę SDK, na rzecz Powiatu Ostródzkiego. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

„Za” wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało 5 radnych,  

12 radnych głosowało „przeciw”, 5 radnych „wstrzymało się od głosu”.  

Przewodniczący stwierdził, że Rada nie dokonała zmiany porządku obrad, gdyż 

wniosek radnego nie uzyskał bezwzględnej większości głosów ustawowego składu 

Rady. 

 

Wobec braku innych uwag, porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy radnego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. 

4. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich 

przechowywanie obowiązujących w 2016 roku, w tym podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi na bezczynność Starosty Ostródzkiego w sprawie przyznania 

wynagrodzenia za dozór pojazdów oraz zwrot koniecznych wydatków 

związanych z wykonywaniem tego nadzoru i jej przekazania zgodnie  

z właściwością. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2015 roku 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.. 

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Ostródzie za I półrocze 2015 roku. 

10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał rady. 

11. Interpelacje, zapytania i wnioski i radnych. 

12. Sprawy różne. 
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Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich 

sesji. 

Uwag do protokołu VIII sesji Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2015r. nie zgłoszono. 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Rada, 21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół. 

 

Do protokołu IX sesji Rady Powiatu z dnia 9 lipca 2015r. uwag nie zgłoszono. 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół. 

 

 

 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

rozwiązania stosunku pracy radnego. 

Przewodniczący Wojciech Paliński powiedział, że rozwiązanie stosunku pracy 

dotyczy jego osoby. Do Rady Powiatu wpłynął wniosek Wójta Gminy Łukta Roberta 

Malinowskiego o wyrażenie zgody na zwolnienie radnego Wojciecha Palińskiego  

z pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie. 

Wniosek Wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący stwierdził, że jego problemy w relacjach z Wójtem rozpoczęły się 

wówczas, kiedy zawiesił w obowiązkach nauczycielkę, która jest radną Rady Gminy 

Łukta. Od tego czasu rozpoczęło się szereg różnych dziwnych działań,  

w konsekwencji zmierzających do odwołania go z funkcji dyrektora. Powiedział, że 

zawsze będzie stał w obronie dzieci, niezależnie od tego, z jakich rodzin one 

pochodzą, ponieważ dla niego dobro dzieci jest priorytetem. Działania Wójta Gminy 

Łukta są bezprawne i znajdą swój finał w sądzie.  

Następnie Przewodniczący wyznaczył do prowadzenia obrad w tym punkcie 

Wiceprzewodniczącą Grażynę Ostas i opuścił salę sesyjną. 

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Ostas przedstawiła treść projektu uchwały i poprosiła  

o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję nie wyrażenia zgody 
na rozwiązanie stosunku pracy. 
Radny Zbigniew Zabłocki Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję nie wyrażenia zgody 
na rozwiązanie stosunku pracy. 
Radny Grzegorz Kierozalski Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję 
nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy. 
Radny Tomasz Orłowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję nie wyrażenia zgody 
na rozwiązanie stosunku pracy. 
 

Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że wpłynęło do Rady Powiatu, jak również 

do Starosty, pismo Wójta Gminy Łukta o wyrażenie zgody na zwolnienie Pana 
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Wojciecha Palińskiego z pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Łukcie, które nie zawiera żadnego uzasadnienia. Rada nie jest w stanie określić 

przyczyny takiej decyzji Wójta, a Starosta nie chciałby, aby motywacją było tylko 

przeświadczenie czy domysły. Rada musi działać na podstawie dokumentów i prawa. 

Niestety, takiej możliwości organ nie ma. Zgodnie z art. 22 ustawy o samorządzie 

powiatowym, rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady 

powiatu, której radny jest członkiem. Powiedział, że z informacji, które otrzymał, 

stosunek pracy z radnym został już rozwiązany dwa dni temu. Wójt nie czekał na 

decyzję Rady Powiatu, a dzisiejsza sesja został zwołana w ciągu 30 dni od 

wpłynięcia wniosku, zgodnie z prawem. Zdaniem Starosty, Rada nie może, w 

związku  

z powyższym, wyrazić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 

 

Radna Wanda Łaszkowska powiedziała, że czuje się w obowiązku, żeby zabrać głos 

w tej sprawie, ponieważ jest z tej gminy i często spotyka się z różnymi pytaniami  

w tej kwestii. Poinformowała, że próbowała w tej sprawie rozmawiać zarówno  

z Wójtem, jak i z Dyrektorem, żeby mieć szerokie spektrum informacji na ten temat. 

Powiedziała, że nie czuje się w kompetencji wyjaśniania czy stawania w obronie 

Wójta, zgadza się z tym co powiedział Starosta, nie mniej jednak, nie nastąpiło 

rozwiązanie stosunku pracy, tylko odwołanie z funkcji dyrektora. Sprawa jest 

bezprzedmiotowa, ponieważ oficjalnie Rada nie wie jakie są powody odwołania. 

Zdaniem radnej, te powody jakieś są, bo nikt bez przyczyny nie odwołuje dyrektora z  

jego funkcji. Wójt zamierzał przybyć na posiedzenie Rady w dniu dzisiejszym, ale z 

powodu wyjazdu nie mógł uczestniczyć w obradach. Żeby podjąć obiektywną 

decyzję, trzeba wysłuchać jednej strony i drugiej, a w tym przypadku jest to 

niemożliwe. Radna oznajmiła, że  

w związku z powyższym nie będzie brała udziału w głosowaniu, podobnie jak jej 

klubowi koledzy. 

 

Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że władza publiczna powinna stanowić 

wzorzec, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa i dawać dobry przykład w tym względzie 

obywatelowi. W tym przypadku Rada Powiatu, Zarząd i Starosta czują się 

zlekceważeni zachowaniem Wójta. Norma art. 22 ustawy o samorządzie powiatowym 

jest bezwzględna, pracodawca występuje o wyrażenie zgody. Wójt wystąpił o tę 

zgodę bez żadnego uzasadnienia i nie czekając na nią, podjął decyzję. Radny 

wyraził nadzieję, że dzisiejszym głosowaniem Rada Powiatu pokaże, iż składa się  

z ludzi, którzy te przepisy prawa szanują i chcą stanowić dla obywatela wzorzec 

właściwego zachowania. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Wiceprzewodnicząca zamknęła dyskusję w tym 

temacie i poddała pod głosowanie projekt uchwały, w którym Rada nie wyraża zgody 

na rozwiązanie stosunku pracy radnego Wojciecha Palińskiego. 

 

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 

Uchwała Nr X/80/2015 w sprawie rozwiązania stosunku pracy radnego, została 

podjęta 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”,  
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5 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu 

Wojciechowi Palińskiemu, który wrócił na salę. 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  

w budżecie powiatu na 2015 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że w dniu wczorajszym Zarząd 

zatwierdził i skierował pod obrady komisji oraz Rady następujące propozycje zmian  

w budżecie powiatu na 2015 rok:  

1) wprowadzenie dotacji z Funduszu Wsparcia z Gminy Ostróda na zakup 

łodzi dla Straży Pożarnej – 20 000 zł, 

2) przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Straży Pożarnej – 

34 925 zł, 

3) zmieniono propozycję wprowadzenia w wydatkach środków na zakup 

samochodu osobowego w kwocie 132 000 zł i postanowiono o tę kwotę 

zwiększyć nadwyżkę budżetową. 
 

Powyższe zmiany powodują również zmiany w załącznikach do 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 22 radnych. 

Uchwała Nr X/81/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, została 

podjęta 20 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik  

nr 5 do protokołu. 

 

 Następnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości opłat i kosztów 

za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2016 roku,  

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. 
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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 X/82/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 

pojazdów z dróg i ich  przechowywanie obowiązujących w 2016 roku, została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi na bezczynność Starosty Ostródzkiego w sprawie przyznania wynagrodzenia 

za dozór pojazdów oraz zwrot koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem 

tego dozoru i jej przekazania zgodnie z właściwością. 

 

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. 
 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Tadeusz Bera powiedział, że firma 

SDK wystąpiła z roszczeniami na bardzo wysoką kwotę, uzurpując sobie prawo do 

uzyskania wynagrodzenia w wysokości stawek uchwalonych przez Radę Powiatu. 

Orzecznictwo wyraźnie mówi, że te stawki wiążą powiat z właścicielem pojazdów,  

a nie z holującymi. Sprawa dotyczy wcześniejszego okresu, gdy było to zadanie 

rządowe. Od 2010 roku, gdy zmieniła się ustawa, samorząd otrzymał to zadanie  

„w spadku”. Okazało się, ze bardzo dużo samochodów z tego okresu nie zostało 

zlikwidowanych. Za rządami starej ustawy załatwiał to decyzją naczelnik urzędu 

skarbowego. Na dzień dzisiejszy samorząd musi występować do sądu, ustalać 

właścicieli i dopiero wyrokiem sądu pojazd zostaje orzeczony na rzecz powiatu, który 

likwiduje go w formie sprzedaży w drodze licytacji. Podmiot holujący miał obowiązek 

po 6 miesiącach zawiadomić urząd skarbowy o pojeździe, który nie został odebrany. 

Z informacji urzędu skarbowego wiemy, że podmiot nie wywiązał się z tego 

obowiązku, dlatego te pojazdy nie są zlikwidowane. Obecnie większość tych 

pojazdów zostało zlikwidowanych, niektóre są w trakcie orzekania przez sąd. 
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Obecnie prowadzone są dwa postepowania administracyjne, więc skarga ta jest 

niezasadna i nie powinna być rozpatrywana. Wydano postanowienie o przyznaniu 

wynagrodzenia za dozór pojazdów w wysokości 2 zł za dobę. Wnioskodawca odwołał 

się od postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, które 

uchyliło wydane postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia – 

wskazując, iż przy braku współpracy wnioskodawcy z organem, na organie spoczywa 

ustalenie wysokości wynagrodzenia za dozór – wskazując, iż przy jego wyliczeniu 

należy brać pod uwagę inne parkingi depozytowe. Zatem ponownie prowadzone jest 

postępowanie i wydane będzie postanowienie orzekające o kosztach.  W drugim 

postępowaniu zgodnie z ustaleniami zostało wydane postanowienie o zawieszeniu 

postępowania do momentu orzeczenia przez Sąd przepadku pojazdów usuniętych z 

drogi, które zostało utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w Elblągu. Obecnie akta sprawy znajdują się w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Olsztynie, gdyż strona odwołała się od postanowienia SKO w 

Elblągu. W związku z toczącymi się postępowaniami w tej sprawie, skarga nie może 

być rozpatrzona przez Radę, gdyż zgodnie z art. 234 pkt 1 kpa w sprawie, w której 

toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega 

rozpatrzeniu w toku postępowania. 

 

Radny Jan Kacprzyk stwierdził, że w związku z wyjaśnieniami naczelnika, kontrola  

w tej sprawie Komisji Rewizyjnej jest niezasadna na tym etapie. 

 

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr X/83/2015 w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi na bezczynność Starosty Ostródzkiego w sprawie przyznania wynagrodzenia 

za dozór pojazdów oraz zwrot koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem 

tego dozoru i jej przekazania zgodnie z właściwością, została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

 Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

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. 



8 
 

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 X/84/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. 

 

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 X/85/2015 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej, 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2015 roku przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

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. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr X/86/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2015 roku przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z realizacji rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie za I półrocze 2015 roku. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 

 

 

 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 

 

Radny Stanisław Brzozowski prosił o szerszą informację na temat regulaminu 

przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości, który Zarząd 

uchwalił. 

 

Starosta odpowiedział, że powiat ma w Łukcie dużą działkę, która wcześniej była 

wydzierżawiana za bardzo niewielkie pieniądze. Same dopłaty za tę działkę 

wielokrotnie przekraczały wysokość opłaty za dzierżawę. Zarząd uznał, że nie może 

być tak, że ktoś dzierżawi grunty bardzo duże areał i płaci np. 500 zł, a pobiera 

samych dopłat 10 000 zł. Dlatego została podjęta decyzja o przeprowadzeniu 

przetargu na dzierżawę tych działek, aby uzyskać jak najwyższej kwoty dla powiatu. 

Regulamin jest potrzebny w celu ustalenia zasad przeprowadzenia takiego przetargu. 

 

Radny Zbigniew Zabłocki podziękował w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Miłakowie, za pomoc w organizacji wyjazdu drużyny kobiet do 

Szczawnicy na III Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Pożarniczą. Była to jedyna 

drużyna z Powiatu ostródzkiego i województwa. Nasza drużyna zajęła 4 miejsce, na 

60 uczestniczących drużyn. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 

radnych. 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Radny Mirosław Markowski przedstawił na piśmie dwa wnioski: 
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1) prosił o przedstawienie listy pracowników (włącznie z kierownictwem) 

Starostwa Powiatowego w Ostródzie korzystających z delegacji służbowych  

w okresie od 4 grudnia 2014r. do dnia dzisiejszego, z podaniem: ilości 

wyjazdów, celu wyjazdów, kosztów wyjazdu, 

2) prosił o przedstawienie wykazu wyjazdów służbowych przez Starostę 

Ostródzkiego poza teren powiatu ostródzkiego (w tym wyjazdy podczas 

urlopu) samochodem służbowym w okresie od 4 grudnia 2014r. do dnia 

dzisiejszego. 

 

Radny Zbigniew Zabłocki złożył, w imieniu mieszkańców i radnych Rady Miejskiej  

w Miłakowie, interpelację w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości: 

Kretowiny, Boguchwały, Ponary, Diabelski Młyn. Powiedział, że droga ta jest  

w bardzo złym stanie technicznym i nie była remontowana od wielu lat. 

 

  Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, kiedy będzie zakupione nagłośnienie do sali 

sesyjnej. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że jest to bardzo słuszna uwaga i jest już 

zamysł, aby zakupić nagłośnienie, jak również wyposażyć salę w nowe meble, 

przede wszystkim stoły. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął X sesję Rady 

Powiatu w Ostródzie V kadencji. 

 

 
Protokołowała 

Barbara Węglarz 

 

 

 

 
 

 

 


