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PROTOKÓŁ  Nr X/2019 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 5 listopada 2019 r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1330, zakończono o godz. 1550. 
Podjęto uchwały od Nr X/77/2019 do Nr X/104/2019. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Beata Mazur otworzyła X sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie VI kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 

 
Następnie Przewodnicząca poinformowała, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane 
za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz oraz są transmitowane  
w internecie.  
Osoby uczestniczące w sesji Rady Powiatu wyrażają zgodę na przetwarzanie                     
i upublicznianie swoich danych osobowych, w postaci wizerunku,  w myśl art. 6 ust. 1 
lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016r. - tzw. RODO. Szczegółowe dane, określające prawa i obowiązki osób 
uczestniczących w sesji, wynikające z przetwarzania danych osobowych, zawarte 
zostały w klauzuli informacyjnej, umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali 
posiedzeń. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Jana Marchlewicza. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie § 19 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o zmianę porządku obrad w następujący 
sposób: 
1. zdjęcie punktu nr 29 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 
zaocznej i w kształceniu na odległość”,  

2. zdjęcie punktu nr 30 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw” . 

 
Starosta poinformował, że Zarząd wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad 
poprzez zdjęcie punktów Nr 29 i 30, ponieważ po komisjach stałych wpłynęło pismo 
od związków, w którym nie uwzględniono propozycji Zarządu w zakresie projektów 
uchwał, dlatego też w wyniku braku porozumienia ze związkami, projekty uchwał ujęte 
w powyższych punktach nie mogą zostać poddane pod obrady Rady. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przywitał Panią Senator Bogusławę Orzechowską oraz 
pogratulował jej wyniku uzyskanego w wyborach. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę porządku obrad 
poprzez zdjęcie: 
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1. punktu nr 29 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej  

i w kształceniu na odległość”,  

2. punktu nr 30 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” . 

 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
„Za” zmianą porządku obrad w powyższym zakresie  opowiedziało się 21 radnych,  
od głosu „wstrzymał się” 1 radny. 
Protokół głosowania radnych w sprawie zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie 
punktów Nr 29 i 30, stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada dokonała zmiany porządku obrad,  
a dotychczasowe punkty od Nr 31 do 34 otrzymały numerację od 29 do 32.  
Więcej uwag do porządku nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2019 roku przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania 
i  Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi 
w Ostródzie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Sandora Petöfi w Ostródzie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr III w Ostródzie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr IV w Ostródzie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Morągu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr IV dla Dorosłych w Morągu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostródzie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr VI dla Dorosłych w Ostródzie. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr I w Morągu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1  
w Ostródzie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1  
w Morągu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2  
w Ostródzie. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2  
w Morągu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3  
w Ostródzie. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 
Specjalnego w Ostródzie. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 
Specjalnego w Szymanowie. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 
Specjalnego w Miłakowie. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania  
z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zasad oraz trybu przyznawania nagród zawodnikom 
z terenu Powiatu Ostródzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz trenerom  
i instruktorom. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 

30. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 
Rady. 

31. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
32. Sprawy różne. 

 
 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z IX sesji Rady 
Powiatu. 
 
Uwag do protokołu z IX sesji Rady Powiatu z dnia 30.09.2019 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada przyjęła protokół z IX sesji, 22 głosami „za” . 
Protokół  głosowania radnych w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Powiatu 
stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego  
na lata 2019-2033. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
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Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/77/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033, została podjęta 
16 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi 
załącznik Nr 5 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2019 rok. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr X/78/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, została 
podjęta 16 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Starosta poinformował, że ten rok w oświacie jest bardzo trudny, jeśli chodzi  
o finansowanie zadań oświatowych, a zwiększona liczba uczniów spowodowana 
podwójnym rocznikiem w szkołach sprawiła, że generowane są duże koszty, które nie 
mają pokrycia w środkach przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań 
oświatowych. Dodatkowo bardzo duża ilość zaplanowanych remontów i inwestycji 
drogowych sprawia, że budżet jest bardzo trudny do skonstruowania na przyszły rok  
ale i trudny do zrealizowania do końca roku, stąd propozycja Zarządu o emisji obligacji, 
na łączną kwotę 3 mln zł, co pozwoli zamknąć budżetowo oświatę. Ponadto Starosta 
poinformował, że sytuacja w finasowaniu oświaty jest bardzo trudna i w chwili obecnej 
z wstępnych wyliczeń subwencji oświatowej na przyszły rok wynika, że do zamknięcia 
budżetu brakuje 9 mln zł i jest to sytuacja powszechna wśród samorządów, które 
corocznie dokładają do oświaty. 
  
Radny Struk wyraził zdziwienie, że nie zaplanowano odpowiednich środków  
na realizację zadań oświatowych, w tamtym roku na etapie planowania budżetu. 
Ponadto zaproponował, że należałoby ponad podziałami porozmawiać o sytuacji  
w oświacie. 
 
Starosta poinformował, że obowiązkiem samorządu jest prowadzenie oświaty, ale nie 
może być tak, że samorządy dostają subwencje, w takiej wysokości, które nie są 
wystarczające do realizacji zadań oświatowych, dlatego też, żeby zabezpieczyć 
wynagrodzenia i inne zobowiązania wobec pracowników, w przyszłym roku nie będą  
realizowane inwestycje poza drogowe. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tej sprawie  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr X/79/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta 15 głosami „za”, przy 7 głosach 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  
na realizację których w 2019 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/80/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2019 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą 
jest Zarząd Powiatu w Ostródzie. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/81/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/82/2019 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 15 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Ósmym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Ośrodka Dokształcania i  Doskonalenia Zawodowego w Zespole 
Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Struk zapytał czy w związku z uchwalą w sprawie przekształcenia szkoły nie 
powinien być od razu uchwalany statut, gdyż poprzedni traci moc.  
 
Starosta poinformował, że przygotowanie statutów leży w gestii dyrektorów. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/83/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi  
w Ostródzie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych  
im. Sandora Petöfi w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 17 
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie. 

Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
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Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/84/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
Nr 19 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Ostródzie. 

Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/85/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr III w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 21 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Kolejnym punktem porządku obrad  podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr IV w Ostródzie. 

Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/86/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr IV w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 23 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było  podjęcie uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Morągu. 

Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/87/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 25 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
 

Trzynastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr IV dla Dorosłych  

w Morągu. 

Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 

przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  

w tym zakresie. 

Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Orzechowski zaproponował, aby w pkt 14 porządku obrad Komisje przedstawiły 
opinie do projektów uchwał, które zostały wpisane w porządku obrad od nr 14 do 26. 
Propozycja radnego została zaakceptowana przez Przewodniczącą. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/88/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr IV dla Dorosłych w Morągu, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 27 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 28 do protokołu. 
                                
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Ostródzie. 

Przewodnicząca poinformowała, że tematy w zakresie uchwał, przypisanych od punktu 
14 do punktu 26 porządku obrad były omawiane na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 

Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty 
uchwał. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/89/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr VI dla Dorosłych  

w Ostródzie. 

Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/90/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr VI dla Dorosłych w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik Nr 31 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 32 do protokołu. 
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Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana 

Bażyńskiego w Ostródzie. 

Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/91/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 33 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 34 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Morągu. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/92/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr I w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
Nr 35 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 36 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Leona 
Kruczkowskiego w Morągu. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/93/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 37 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 38 do protokołu. 
                        
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Ostródzie.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/94/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 39 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.  
 
Dwudziestym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Morągu.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/95/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1  
w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 41 do protokołu. 
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Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.    
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Ostródzie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/96/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 43 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.  
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Morągu. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2  
w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 45 do protokołu.  
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 46 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 w Ostródzie.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/98/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 47 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 48 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Ostródzie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/99/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 
Specjalnego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 49  
do protokołu.                                   
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 50 do protokołu.                                 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Szymanowie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/100/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 
Specjalnego w Szymanowie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 51 
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 52 do protokołu. 
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Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Miłakowie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/101/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 
Specjalnego w Miłakowie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 53 
do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 54 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej 
nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radny Struk zabrał głos w sprawie projektu uchwały, wskazując, że termin składania 
wniosków o przyznanie nagrody jest niewłaściwy z uwagi na to, że zanim uchwała 
wejdzie w życie, może minąć termin składania wniosków wskazany w projekcie 
uchwały.  
Radca Prawny wyjaśnił, że do momentu wejścia w życie nowej uchwały, obowiązują 
zapisy wcześniejszej uchwały w tym zakresie. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/102/2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania  
z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania  i ochrony kultury, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
Nr 55 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 56 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zasad oraz 
trybu przyznawania nagród zawodnikom z terenu Powiatu Ostródzkiego, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym  
lub międzynarodowym oraz trenerom i instruktorom. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
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Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/103/2019 w sprawie zasad oraz trybu przyznawania nagród 
zawodnikom z terenu Powiatu Ostródzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz trenerom  i instruktorom, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 57 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 58 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
„Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020”. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach 
przedsesyjnych oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii  
w tym zakresie. 
Radna Alicja Tomasz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Jan Marchlewicz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Stanisław Szeluga - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 
Uchwała Nr X/104/2019 w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego  na rok 2020”, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 59 do protokołu. 
Protokół głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik Nr 60 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 
Rady stanowi załącznik Nr 61 do protokołu. 
 
Radny Zabłocki zwrócił uwagę, że w pkt. 6 sprawozdania wpisano najprawdopodobniej 
błędną końcową datę obowiązywania porozumienia, tj. 16.10.2019 r. 
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Starosta poinformował, że jest to błąd pisarski. 
 
Następnie radny Zabłocki poinformował, że w pkt. 7 sprawozdania widnieje informacja 
o zapoznaniu się przez Zarząd z propozycjami zadań drogowych na terenie powiatu 
ostródzkiego na rok 2020 i zaproponował, aby taką informację otrzymali również 
pozostali radni. Ponadto Radny Zabłocki poinformował, że będąc na sesji Rady 
Miejskiej w Miłakowie dowiedział się o inwestycjach, jakie będą realizowane na terenie 
Miłakowa. Oprócz tego poinformował, że Burmistrz Miłakowa wraz z radną Alicją 
Tomasz uczestniczył w spotkaniu z Panem Starostą, w którym ustalono jakie 
inwestycje będą realizowane. Ponadto wyraził zdanie, że Pani Tomasz i Pan Szeluga 
rozdzielają środki na realizowane inwestycje, a opozycja nie ma nic do powiedzenia. 
 
Starosta odpowiadając radnemu Zabłockiemu poinformował, że spotkanie faktyczne 
miało miejsce, było z inicjatywy Starosty i miało na celu szukanie rozwiązań, które 
pozwoliłyby na realizację zadań drogowych na terenie Miłakowa. Starosta wyjaśnił,  
że środki własne na realizację zadań drogowych na terenie Miłakowa miały pochodzić 
ze środków własnych przedsiębiorcy wywożącego kruszywo, jednak ten nie wywiązał 
się z tego zobowiązania i obowiązkiem Starosty było szukanie innych możliwości 
finansowania inwestycji, stąd też spotkanie z Burmistrzem Miłakowa i radną Tomasz. 
Ponadto Starosta wyjaśnił, że Burmistrz nie ma w tej chwili środków na ten cel  
i należało podjąć jakąś decyzję odnośnie realizacji inwestycji drogowych na terenie 
Miłakowa, polegającej na: albo rezygnacji z zaplanowanych inwestycji albo szukaniu 
na ten cel środków własnych. I tym samym Starosta poinformował, że dwa krótsze 
odcinki dróg zostaną realizowane ze środków własnych, żeby chociaż część dróg  
na terenie Gminy Miłakowo zostały wykonane. 
 
Radny Szeluga odpowiedział radnemu Zabłockiemu, że jego stwierdzenie mija się  
z prawdą, gdyż jak każdy z radnych ma taki sam udział w podziale środków w budżecie 
i wynosi on 1/23, a w 100% dzieli tylko swoje środki. 
 
Następnie głos zabrał radny Zabłocki, który wywnioskował z przesłanych materiałów 
na sesję, że inwestycje drogowe, które mają być realizowane nie dotyczą Gminy 
Miłakowo, tylko Gminy Morąg i Łukta. 
 
Starosta poinformował, że nie ma znaczenia, na terenie jakiej gminy będzie dana 
inwestycja, ważne, że mieszkańcy zarówno Gminy Miłakowo jak i Gminy Morąg będą 
korzystali z tej drogi. Ponadto Starosta poinformował, że zgodnie ze złożonym 
wnioskiem 70% tej drogi jest na terenie Gminy Miłakowo, a tylko 30% na terenie Gminy 
Morąg. 
 
Następnie głos zabrał radny Gazda w sprawie punktu 9 sprawozdania, prosząc  
o przybliżenie informacji w zakresie propozycji Burmistrza Ostródy w sprawie zawarcia 
nowego porozumienia dotyczącego zarządzania ulicami powiatowymi na terenie 
miasta. 
 
Starosta poinformował, że były dwie propozycje Burmistrza w tym zakresie. Jedna  
z nich dotyczyła przejęcia ulic powiatowych przez Miasto, w zamian za przekazanie  
z budżetu powiatu środków w wysokości 20 mln zł, zaś druga propozycja dotyczyła 
albo utrzymania na tym samym poziomie co teraz lub przez 10 lat przekazywanie przez 
powiat 1,5 mln zł rocznie na konto Miasta, w zamian za przejęcie ulic powiatowych 
przez samorząd miejski w Ostródzie. 
 



16 

 

Radny Struk zapytał, jaki będzie standard zimowego utrzymania dróg w 2020 r.,  
w związku z przejęciem tych obowiązków przez powiat. 
 
Starosta poinformował, że standard zimowego utrzymania dróg pozostanie na takim 
samym poziomie jak dotychczas. Natomiast jeśli chodzi o standard letnio-jesiennego 
utrzymania dróg to zostanie on dostosowany do takich standardów jakie są w innych 
miastach. 
 
Następnie radny Struk zapytał czy są już przygotowane przetargi. 
 
Starota poinformował, że przetarg przygotowywany jest na zimowe utrzymanie dróg. 
 
Wobec braku dalszych uwag do sprawozdania, Przewodnicząca zamknęła dyskusję  
w tym punkcie. 
 
Przedostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Starosta zabrał głos w sprawie sytuacji szpitala i poinformował, że Rada Nadzorcza 
odwołała Prezesa Szpitala z miesięcznym wypowiedzeniem i jednocześnie odebrała 
mu z dniem odwołania wszelkie uprawnienia do podejmowania decyzji w spółce. 
Ponadto Starosta poinformował, że Rada Nadzorcza skorzystała z zapisów Kodeksu 
spółek handlowych, gdzie spośród składu Rady Nadzorczej może wytypować jedną 
osobę do pełnienia funkcji Prezesa na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i z tego 
skorzystała i z dniem odwołania, powołała Pana Jacka Dudzina do pełnienia funkcji 
Prezesa. 
Ponadto Starosta poinformował również o kłopotach, które nadciągały z końcem 
października w zakresie funkcjonowania dwóch oddziałów. Ponadto powiadomił, że po 
odwołaniu Prezesa Szpitala doszło do porozumienia z lekarzami, których to dotyczyło, 
wyjaśnił także że, Pani doktor, która pełni w tej chwili obowiązki ordynatora, 
przedłużyła okres wypowiedzenia do 15 listopada, a od 15 listopada obowiązki będzie 
pełniła druga Pani, która pracuje na oddziale i podpisała już umowę. Oprócz tego 
Starosta dodał, że podpisana jest także umowa z nowym ordynatorem od 1 stycznia, 
który przyjdzie z innego szpitala i też jest już podpisana umowa. Starosta zapewnił, że 
nie ma żadnego zagrożenia i ciągłość funkcjonowania oddziału jest zapewniona. 
Poinformował również, że odszedł ordynator oddziału wewnętrznego, który rozwija się 
naukowo i będzie pracował w szpitalu w Olsztynie. W chwili obecnej funkcję ordynatora 
pełni dyrektor ds. medycznych. Ponadto poinformował, że Rada Nadzorcza poszukuje 
nowego Prezesa Szpitala. 
 
Radny Orzechowski odczytał zapytania, które następnie złożył w formie pisemnej  
na ręce Przewodniczącej Rady. 
 
Radny Waszczyszyn przytoczył historię działalności szpitala, w której poruszał kwestie 
m.in.: rzekomej próby likwidacji w 2015 roku oddziału położniczo-ginekologicznego 
oraz oddziału ortopedii, powołania nowego Prezesa szpitala, rzekomej próby 
prywatyzacji laboratorium, zwolnień i odejść personelu medycznego, zakupu nowego 
tomografu komputerowego oraz przegranego procesu z byłym Starostą czy kary  
za niedopełnienie procedur przez szpital. Następnie odczytał zapytania i złożył je  
na piśmie na ręce Przewodniczącej Rady. 
 
Starosta powiedział, ze historie, które przytoczył radny Waszczyszyn są wybiórcze  
i nie zawierają chociażby informacji o odszkodowaniach, które wcześniej były płacone  
za zwolnienia lekarzy. Ponadto dodał, że istotne jest to co czeka nas w szpitalu i jakie 
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rezultaty przyniosą wprowadzone zmiany. Starosta zwrócił również uwagę, że wiele 
rzeczy, które przedstawił radny Waszczyszyn są jedynie domysłami i zawierają wiele 
nieprawdziwych informacji z powtarzanych plotek. Stwierdził także, ze najważniejsze 
jest, że szpital się rozwija i kontrakt z roku na rok jest coraz większy. Powiedział także, 
że sytuacja w szpitalach powiatowych jest powszechna i nie jest zadowalająca, dlatego 
też potrzebne są zmiany. Starosta poinformował, że zarządzanie szpitalem nie jest 
proste, dlatego zachęcił do startowania w konkursie, aby najpierw spróbować 
zarządzać, a później oceniać zarządzających. Ponadto dodał, że Rada Nadzorcza 
chętnie powierzy stanowisko osobie, która da gwarancję, że szpital będzie się rozwijał, 
nie będzie ruchów kadrowych oraz sytuacja finansowa będzie taka, że szpital będzie 
mógł sam inwestować. 
 
Senator Orzechowska zapytała, co zdecydowało o tym, że odwołano Prezesa w trybie 
natychmiastowym. Ponadto poinformowała o przydzielonej nowej karetce dla Ostródy, 
która potrzebuje zatrudnienia odpowiedniej ilości personelu. Poinformowała także,  
że poprawia się status finansowy szpitala, ale zostało zwolnionych wiele wysoko 
wykwalifikowanych pielęgniarek, których odejście spowodowało zmniejszenie liczby 
łóżek na oddziałach. Ponadto Senator Orzechowska zarzuciła Staroście, że odrzucił 
jej pomoc, jaką oferowała w zakresie rozwoju szpitala, polegającą na budowie 
lądowiska i uruchomieniu SOR-u, który przez działania Starosty nie został 
uruchomiony. 
 
Starosta odpowiedział Senator Orzechowskiej, że niewyrażenie zgody na budowę 
lądowiska oraz SOR-u za tak ogromne pieniądze, było dobrą decyzją, bo szpital nie 
funkcjonowałby finansowo. Przypomniał również, że 5 lat temu spotkał się z Panią 
Senator z prośbą o pomoc dla szpitala. Po przygotowaniu listy niezbędnych rzeczy,  
p. Senator zawiozła ją do Ministra, który nie przyznał żadnych środków na ten szpital, 
bo to nie było jego zadaniem. Wskazał także, że wzrosły koszty utrzymania szpitala, 
np. 30% leki w jednym roku czy 20% wynagrodzenia. Ponadto Starosta poinformował, 
że sytuacja płacowa lekarzy i pielęgniarek nie jest zła w porównaniu do innych szpitali, 
szpital się rozwija i jest dobrze postrzegany, bo przyjeżdżają i pokazują to telewizje 
polskie. Zaapelował również do radnych, jak i Pani Senator o pomoc w znalezieniu 
odpowiedniego kandydata na stanowisko Prezesa Szpitala, który pokaże jak rozwinąć 
szpital. Ponadto dodał, że szpital nie zaciąga nowych zobowiązań tylko corocznie 
spłaca 500 tys. zł rocznie za długi, które zaciągnęły tamte rady. Starosta zwrócił się 
również do opozycji, aby wskazała, w którą stronę szpital ma się rozwijać i jak ma to 
robić. W ocenie Starosty zmiany, które podyktowane są wynikami oddziałów: chirurgii 
i ortopedii wpłynęły bardzo pozytywnie na rozwój szpitala. 
 
Radny Orzechowski odniósł się do słów Starosty, zastanawiając się czy Starosta nie 
przekracza swoich kompetencji ustawowych, prosząc o wskazanie jak powinno się 
prowadzić szpital, ponadto dodał, że rada powiatu wybierając Starostę do pełnienia tej 
funkcji powierzyła mu prowadzenie szpitala, więc dlaczego miałaby teraz wskazywać 
Staroście co ma robić. Ponadto zwrócił się do Starosty z zapytaniem jaka jest wizja 
Zarządu Powiatu, jeśli chodzi o funkcjonowanie szpitala, czy chodzi o jakość czy 
finanse? 
 
Starosta odpowiedział, że oczywiście chodzi o jakość, ale nie jest to oderwane  
od sytuacji finansowej. Dlatego cały czas dokładamy do szpitala, a za włożonymi 
środkami musi iść jakość. 
 
Radny Orzechowski odniósł się do jakości świadczonych usług przez ratownictwo 
medyczne, w którym nastąpiła redukcja zespołu z trzyosobowego składu  
na dwuosobowy. Radny odniósł się również do spłaty zadłużenia przez szpital, gdzie 
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stwierdził, że w tamtym roku z budżetu powiatu przeznaczone zostały środki na objęcie 
akcji szpitala. 
 
Starosta odpowiedział radnemu, że szpital w tamtym roku sam spłacił 500 tys. zł,  
a kwota w budżecie powiatu była tylko formą zabezpieczenia. 
 
Radny Zabłocki podziękował Senator Orzechowskiej za pomoc udzieloną Szpitalowi 
w Morągu w formie przydzielenia karetki. 
 
Starosta zapytał o zasadność przyznania drugiej karetki do Morąga, a nie do Ostródy, 
gdzie jest bardziej potrzebna, z uwagi na fakt, że zdarzały się sytuacje,  
w których karetkę trzeba było wynająć. 
 
Senator Orzechowska poinformowała, że będzie się starała o przydział karetek  
do wszystkich powiatów naszego województwa. Jednak w pierwszej kolejności 
otrzymają je: Nowe Miasto Lubawskie, następnie Ostróda, Działdowo i Iława. 
 
Radny Szeluga poinformował, że przysłuchując się dyskusjom na temat szpitala 
wyraża swoje zaniepokojenie, gdyż z rozmów wynika, jakby komuś zależało, aby ten 
szpital źle funkcjonował. Dodał również, że jako Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia był z Komisją w szpitalu i nie zauważył 
tam nic niepokojącego w funkcjonowaniu szpitala, dlatego zwrócił się z prośbą o nie 
posądzanie nikogo o złą wolę. 
 
Senator Orzechowska poinformowała, ze zdarzały się przypadki, w których jej pacjenci 
byli odsyłani do innych szpitali oraz stwierdziła, że lekarz nie może być w trzech 
miejscach na raz: w Izbie Przyjęć, Ambulatorium czy na Oddziale. Ponadto poruszyła 
również kwestię kończących się z końcem miesiąca kontraktów dla pielęgniarek  
i lekarzy. Zapytała jak ta kwestia zostanie rozwiązana. 
 
Radny Szeluga zaznaczył, że zarówno Rada Nadzorcza, jak i Zarząd Powiatu mają na 
myśli dobro szpitala oraz wyraził nadzieję, że nowy Prezes będzie dalej rozwijał szpital, 
bo nie można powiedzieć, że za czasów byłego Prezesa ten szpital podupadł. 
 
Starosta odniósł się do wypowiedzi Senator Orzechowskiej i poinformował,  
że do końca miesiąca nikomu nie kończą się kontrakty, dlatego poprosił o posługiwanie 
się faktami. Jeśli chodzi o kontrakty, które kończą się będą podpisywane przez 
Prezesa, który ma takie same możliwości, jak każdy inny. 
 
Radny Zabłocki wyraził swoje zadowolenie, że w naszym powiecie mamy 
przedstawicieli w rządzie w osobach Pani Senator Orzechowskiej i Pana Posła 
Babalskiego. Ponadto zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób została zatrudniona 
osoba na stanowisku kierownika Biura Pracy w Morągu i czy jest ona spokrewniona  
z Panem Strzylakiem. 
 
Radny Strzylak odpowiedział, że osoba ta nie jest z nim spokrewniona i została 
wybrana w drodze konkursu. 
 
Radny Purzycki wyraził zdanie, że porządek obrad nie jest w logicznej kolejności, 
ponieważ w punkcie 3 porządku obrad podejmowane są zmiany w budżecie i wynikają 
one z emisji obligacji, a dopiero w punkcie 4 porządku obrad podejmowana jest 
uchwała w sprawie emisji obligacji. 
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Poruszył również kwestię punktów zdjętych z porządku obrad i zapytał w jakiej 
wysokości jest pensum nauczycieli zawodu i skąd taka propozycja Zarządu z 18 na 20 
oraz jakie pensum obowiązuje nauczycieli i na jakiej podstawie.  
 
Starosta poinformował, że jeśli chodzi o kolejność głosowania uchwał w sprawie WPF 
i zmian w budżecie to jest ona dziwna i przyznał mu rację w tej kwestii, stwierdzając 
jednocześnie, że to jest zgodnie z przepisami. Jeśli chodzi o sprawy oświatowe 
Starosta poprosił o czas, bo nie uczestniczył w komisjach i nie chciałby przekłamać. 
 
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Radny Orzechowski, na ręce Przewodniczącej Rady, złożył rezygnację z członkostwa 
w Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia. 
 
Starosta zabrał głos w sprawie złożonej rezygnacji i powiedział, że decydując się  
na rolę radnego, decydujemy się na pracę w komisjach i niepokojące jest to, że część 
radnych nie pracuje w komisjach, bo za tą pracę pobiera dietę, która jest rekompensatą 
za utracone wynagrodzenie. Zwrócił się również do radnych, że trzeba wyregulować 
kwotę diety radnym, którzy nie pracują w komisjach. 
 
Radna Dakowska poinformowała, że Komisja Rewizyjna rozpoczyna pracę  
nad nowym planem pracy na 2020 rok. Zwróciła się do radnych z prośbą  
o sformułowanie ewentualnych zadań dla komisji, co ułatwi ułożenie planu na 2020 
rok. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że w piśmie Urzędu Skarbowego  
w Ostródzie, które radni otrzymali na tablety, w sprawie oświadczeń majątkowych 
członków Zarządu, Sekretarza i osób wydających decyzje, nie powinno być pkt. 5. 
Ponadto Przewodnicząca poinformowała również, ze Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o przyznanej dotacji w wysokości 41 655 zł, 
która zostanie przeznaczona na renowację Kościoła w Miłakowie. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła X Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
 
Protokołowała: 
Karolina Świątek 
 


