
PROTOKÓŁ  Nr XI/2011 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 10 listopada 2011r. 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1030, zakończono o godz. 1125. 
Podjęto uchwały od Nr XI/77/2011 do Nr XI/80/2011. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XI 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. 
 
W sesji uczestniczyli: 
-     Pan Tadeusz Sobierajski Burmistrz Morąga, 
- Pan Mieczysław Kowalczyk Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radną Grażynę Ostas. 
 
Poinformowała, że Zarząd Powiatu, czyli wnioskodawca dzisiejszej sesji, wnioskuje  
o rozszerzenie porządku obrad o dwa nowe punkty w brzmieniu: „2. Podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2011-2020. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  
w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.”. 
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad o nowy punkt Nr 2 w brzmieniu: Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o powyższy 
punkt. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad  
o nowy punkt Nr 5 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada, 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wyraziła zgodę na 
rozszerzenie porządku obrad o powyższy punkt. 
 
Wobec powyższego, porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą, brzmiał 
następująco: 
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1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2011-2020. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Gminie Morąg. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
6. Zamknięcie sesji. 

 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że Zarząd w dniu wczorajszym 
wyraził zgodę na korektę w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Drulity – 
Marzewo – Sambród – Małdyty”. Jest to zadanie wieloletnie, na którym wystąpiła 
pilna konieczność zwiększenia zakresu robót o 130 982 zł na roboty dodatkowe. 
Środki na ten cel będą pochodziły z przesunięć w Zarządzie Dróg Powiatowych. To 
zadanie powoduje zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, dlatego Zarząd 
zaproponował rozszerzenie porządku obrad o ten punkt. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie, 
przedstawiła treść projektu uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XI/77/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2011-2020, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2011 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że ta sesja została zwołana z 
uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu i udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Morąg. Powiat otrzymał od Wojewody dotację w kwocie 321 564 zł na zakup 
karetki pogotowia przez szpital w Morągu. Jest uprzedniość budżetu, więc kwota ta 
musi być najpierw wprowadzona do budżetu i dopiero Rada może podjąć uchwałę o 
udzieleniu pomocy finansowej. Przy okazji Zarząd proponuje dokonać innych zmian 
w budżecie, które zatwierdził na posiedzeniu w dniu 3 oraz 9 listopada br. Skarbnik 
przedstawiła następujące propozycje zmian: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zakup samochodu 

kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Straży Pożarnej – 10 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji na zakup ambulansu medycznego dla SP ZOZ  

w Morągu – 321 564 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na dps-y – 26 190 zł, 
- zmniejszenie na realizację zadania dotyczącego zakupu samochodu 

kwatermistrzowskiego na potrzeby Straży Pożarnej (zmniejszenie dofinansowania  
z gmin) – 10 000 zł, 
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2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji na zakup ambulansu medycznego dla SP 

ZOZ w Morągu – 321 564 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na dps-y w Molzie i Szyldaku – 26 190 zł, 
- zwiększenie na realizację zadania dotyczącego zakupu samochodu 

kwatermistrzowskiego na potrzeby Straży Pożarnej z dotacji od Wojewody – 
10 000 zł, 

- zwiększenie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Drulity – Marzewo – 
Sambród – Małdyty – 130 982 zł, 

- zwiększenie na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Pułaskiego  
w Ostródzie – 2 854 zł, 

- zmniejszenie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty” – 100 000 zł, 

- zmniejszenie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty” – 30 982 zł, 

- zmniejszenie na zadaniu pn. „Budowa zatoki autobusowej w Zwierzewie” – 2 854 
zł, 

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

3/ korekta inwestycji: 
- zwiększenie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Drulity – Marzewo – 

Sambród – Małdyty” – 130 982 zł, 
- zwiększenie na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Pułaskiego  

w Ostródzie” – 2 854 zł, 
- zmniejszenie dotyczące zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości 

Zwierzewo” – 2 854 zł, 
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Komendzie Straży Pożarnej – 
    46 000 zł. 
Poinformowała, że powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radna Ewa Michałowska podziękowała Staroście i Zarządowi Powiatu za tak szybką 
reakcję dotyczącą przekazania dotacji, która pozwoli szpitalowi uruchomić procedurę 
przetargową i zakupić karetkę. Wojewoda musiał przekazać dotację przez powiat, 
ponieważ szpitalnictwo jest zadaniem własnym powiatu. Powiedziała, że 20 
października br. zwróciła się do Wojewody o sfinansowanie zakupu karetki  
i Wojewoda  przychylił się do prośby. Jednak te środki muszą być wykorzystane do 
końca roku. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk sprostowała, że dotacja została skierowana do 
powiatu, ponieważ poszły złe wnioski od Wojewody do Ministerstwa i Ministerstwo 
skierowało dotację na paragraf powiatu. Gdyby był paragraf na gminę, to nie byłoby 
tego zamieszania. Z uwagi na krótki termin, Starosta otrzymał telefon od Wojewody  
z prośbą o szybkie przekazanie tych środków. Stwierdziła, że ta zgoda Starosty,  
a potem Zarządu, nakłada na powiat pewne obowiązki, ponieważ powiat podpisał 
umowę z Wojewodą, która jest bardzo rygorystyczna. Poinformowała, że część 
zapisów tej umowy z Wojewodą przeniesiono do umowy pomocy. 
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Radny Edmund Winnicki podziękował pani Ewie Michałowskiej, Dyrektor szpitala w 
Morągu oraz radnej Rady Powiatu, za tak mądry pomysł wystąpienia z wnioskiem do 
Wojewody o sfinansowanie tej karetki. Apelował również do Starosty i Członka 
Zarządu Bogdana Głowacza, aby nie zapomnieli o deklaracji dotyczącej pomocy 
powiatu do końca bieżącego roku szpitalowi morąskiemu w kwocie 400 000 zł, 
ponieważ na dzień dzisiejszy pomoc ta jest niezbędna. 
 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk pogratulował Burmistrzowi Tadeuszowi Sobierajskiemu 
i Dyrektor Ewie Michałowskiej inicjatywy. Jednak ta pomoc nie odbyłaby się bez 
pomocy powiatu, ponieważ po otrzymaniu telefonu od Wojewody, Zarząd od razu  
w krótkim czasie zgodził się i wystąpił z wnioskiem o zwołanie sesji.  
 
Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski powiedział, że przyjechał tu po to, aby 
podziękować Staroście, Zarządowi i pani Skarbnik za tak szybką reakcję  
i odpowiedzialne podejście, bo inaczej te środki przepadłyby. Zdaniem Burmistrza, 
tak powinno się to odbywać pomiędzy samorządami. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował również pani Skarbnik za wnikliwe 
przeanalizowanie, sprostowanie i prawidłowe przygotowanie umowy. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział23 radnych. 
Uchwała Nr XI/78/2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, było piątym punktem 
porządku obrad. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk  powiedział, że Koło Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie jest najbliższym sąsiadem 
obecnej siedziby Starostwa i jego Przewodniczący jest zainteresowany nabyciem 
tego budynku. Temat znalazł się w porządku obrad wczorajszego posiedzenia 
Zarządu Powiatu, który proponuje Radzie podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży tego 
budynku z 40% bonifikatą, podobnie jak sprzedaż pawilonu w Morągu Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci w Morągu. Sprzedaż nastąpi w 4 ratach. Tak szybka decyzja 
również pozwoli na sfinansowanie jeszcze w tym roku pewnych działań. Podziękował 
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Panu Kowalczykowi za chęć nabycia tego budynku w celu rozwoju działalności, która 
prowadzi. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że wstrzymał się od głosu przy wniosku  
o rozszerzenie porządku obrad o ten punkt, ponieważ uważa, że  ten temat powinien 
być przedmiotem obrad przynajmniej jednej komisji, tj. Komisji Budżetu. Stwierdził, 
że będzie głosował za uchwałą, ale chodzi o zasady. To jest 1,5 mln zł i na 
posiedzeniu komisji powinna odbyć się dyskusja dotycząca wysokości bonifikaty. 
Jest również sprawa parkingu. Zdaniem radnego, parking powinien być 
ogólnodostępny i nie powinno się go sprzedawać. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk zgodził się z przedmówcą, że temat powinien być 
omówiony na posiedzeniu komisji, jednak nie było czasu, bo procedury wymagają  
6  tygodni ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży,  a chodzi  
o sfinalizowanie sprzedaży w roku bieżącym. Ta decyzja niczym nie rzutuje na 
funkcjonowaniu budżetu, a wzmacnia go, ponieważ otrzymamy I ratę w tym roku  
i pozbywamy się budynku, który trudno byłoby sprzedać. Obecnie mamy sprzedaż  
i pomoc zarazem. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Butkiewicz odpowiedział, 
że te działki parkingowe łącznie z działką, na której usytuowany jest budynek, 
stanowią całość i zapewniają dostęp nieruchomości do drogi publicznej. Przy 
sprzedaży musimy takie oświadczenie w akcie notarialnym zawrzeć. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk wyjaśniła, że pośpiech przy sprzedaży budynku 
w tym roku pozwoli w jakimś procencie „spiąć” budżet tegoroczny, ponieważ nie 
wszystkie zaplanowane sprzedaże zostały zrealizowane. Korzyść jest również po 
stronie Stowarzyszenia, ponieważ ma pieniądze na I ratę w tym roku. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, kiedy Stowarzyszenie będzie mogło objąć tę 
nieruchomość. 
 
Naczelnik Józef Butkiewicz odpowiedział, że w akcie notarialnym będzie zawarta 
data przekazania nieruchomości. 
 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i przedstawiła treść projektu 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Ostródzie Mieczysław Kowalczyk powiedział, że Koło w Ostródzie 
posiada prawie 20-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi 
umysłowo. Od 1993 roku prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy dla dzieci od 0 do 18 lat oraz dorosłych. Prowadzi Warsztat Terapii 
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Zajęciowej, gdzie niepełnosprawna młodzież i osoby dorosłe objęte są rehabilitacją 
społeczną i zawodową, prowadzi Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, gdzie 
dzieci, młodzież i dorośli z różnymi niepełnosprawnościami korzystają  
z kompleksowej rehabilitacji. W roku 2002 Stowarzyszenie utworzyło mieszkanie 
treningowe, gdzie dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się 
samodzielności w społecznym funkcjonowaniu. Udaje się ten system budować dzięki 
życzliwości władz miejskich i powiatowych. Jednak te powierzchnie, którymi 
dysponuje Stowarzyszenie są stanowczo za małe. Dzięki temu budynkowi powstaną 
kolejne ogniwa wsparcia, a więc: poprawienie standardów pomieszczeń, 
uruchomienie zakładu aktywności zawodowej, utworzenie małego domu pomocy 
społecznej. Przewodniczący podziękował Radzie za wyrażenie zgody na sprzedaż 
tego budynku. 
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że nie chciałby zabierać głosu podczas 
uroczystej sesji, na którą udają się radni, po zakończeniu obecnej, więc poprosił  
o udzielenie głosu teraz. Zapytał Starostę dlaczego niektórzy radni otrzymali 
zaproszenie na uroczystą, wspólną z zaproszonymi gośćmi z Ukrainy, kolację w dniu 
dzisiejszym, a inni nie. Powiedział, że nie może skorzystać z tego zaproszenia, skoro 
nie wszyscy radni otrzymali takie zaproszenie. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że podczas pobytu naszej delegacji  
w Obwodzie Nadwirniańskim, na uroczystą kolację również nie byli zaproszeni 
wszyscy członkowie Rady, była tylko część, którą zaprosił Przewodniczący Rejonu. 
Była to bardzo zamknięta impreza, a Starosta powielił tylko to, co zostało 
zaproponowane naszej delegacji. 
 
Radny Edmund Winnicki powiedział, że radni koalicyjni mają zaproszenia, a radni 
opozycyjni ich nie mają. Zdaniem radnego, jest to nietakt ze strony Starosty. 
Stwierdził, że dobrym przykładem byłoby, gdyby wszyscy radni spotkali się z gośćmi 
z Ukrainy. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, że powielenie sytuacji z Ukrainy świadczy tylko na 
niekorzyść Starosty, bo tu na miejscu mógł zaprosić wszystkich radnych, albo tylko 
ścisłe kierownictwo, czyli Zarząd. Poinformował, że w związku z powyższym, nie 
skorzysta również z zaproszenia na obiad. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk przeprosił radnych i stwierdził, ze popełnił błąd nie 
zapraszając wszystkich radnych. Powiedział, że mimo, iż jest zamówiona mała sala, 
zaprasza teraz wszystkich radnych na uroczystą kolację. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XI sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wanda Łaszkowska 

 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
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