PROTOKÓŁ Nr XII/2015
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 2015r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1500, zakończono o godz. 1535.
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył XII sesję Rady Powiatu
w Ostródzie V kadencji, zwołaną w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie
powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu, powitał radnych, pracowników Starostwa
i przybyłych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radną Wandę Łaszkowską.
Porządek obrad, proponowany przez wnioskodawców, brzmiał następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2015-2028.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia
10 listopada 2010r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia
30 października 2013r.
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 2015-2028.
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że ta sesja została zwołana z powodu
uchwalenia przez Radę zmian w wieloletniej prognozie finansowej i nieuchwalenia
zmian w budżecie, które zostały przyjęte do wieloletniej prognozy. Przeprosił radnych
za brak przepływu informacji, który miał miejsce przed ostatnia sesją. Stwierdził, że
te działania Zarządu, proponowane w projekcie uchwały, zmierzają do urealnienia
zarówno spłaty zobowiązań ciążących na samorządzie, ale również urealnienia
dochodów zapisanych poprzez sprzedaż mienia. Sytuacja, jaka była przedstawiana
w wieloletniej prognozie finansowej, czy w uchwale budżetowej, jest nierealna.
Zdaniem Starosty i Zarządu, nie można bazować na wirtualnej kwocie sprzedaży,
która była umieszczona w wieloletniej prognozie finansowej i budować na tym
długoletniej polityki budżetowej w naszym samorządzie. Trzeba wreszcie spojrzeć
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realnie na możliwości naszego budżetu, na możliwości uzyskania dochodów i na
możliwości spłaty zobowiązań, które posiadamy. Naszego samorządu nie stać na
spłatę zobowiązań powyżej 2,5 mln zł rocznie z tytułu obligacji. Byłoby stać pod
warunkiem zamknięcia procesu inwestycyjnego w samorządzie. Jeżeli chcemy
inwestować w drogi, tak potrzebne w powiecie, termomodernizacje, unowocześnienie
bazy, itp., to trzeba urealnić. 2,5 mln zł rocznie, to jest górna granica, którą jesteśmy
w stanie przeznaczyć na spłatę. Starosta przypomniał, że dochody przy uchwalaniu
budżetu na 2015 rok wynosiły 111 774 373 zł, na dzień 30 października br. –
117 173 799,60 zł, różnica wynosi 5 499 426,60 zł, w tym dochody bieżące w
uchwale budżetowej wynosiły 107 291 090 zł, na dzień 30 października br. –
111 968 602,60 zł, różnica wynosi 4 677 512,60 zł. Wydatki w uchwale budżetowej
opiewały na kwotę 110 424 373 zł, na dzień 30 października br. – 115 691 799,60 zł,
różnica wynosi 5 267 426,60 zł, w tym wydatki bieżące w uchwale budżetowej
wynosiły 107 255 559 zł, na dzień 30 października br. wynosi 111 195 370,60 zł,
różnica wynosi 3 939 811,60 zł. Nadwyżka budżetowa przy uchwalaniu budżetu
opiewała na kwotę 35 531 zł, na dzień 30 października br. wynosi 773 232 zł, różnica
wynosi 737 701 zł. Różnica wyniku finansowego w porównaniu do uchwały
budżetowej wynosi 132 000 zł. Jeżeli chodzi o spłatę zobowiązań, to Zarząd
proponuje te dodatkowe środki
w kwocie 1 mln zł przeznaczyć na spłatę obligacji, bo takie są możliwości. Środki te
mogły być przeznaczone na cos innego, ale Zarząd proponuje przeznaczyć je na
spłatę zobowiązań.
Część tych środków została przeznaczona na zadania
inwestycyjne, które są wymienione w materiale, który radni otrzymali. Starosta
powiedział, że racjonalne prowadzenie polityki budżetowej, doprowadza do szybkiej
poprawy sytuacji finansowej w naszym samorządzie.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że najważniejszą zmianą
wieloletniej prognozy finansowej jest przesunięcie terminu wykupu obligacji serii E10,
F10, G10 H10, oraz serii B13 i F13. Aktualnie pierwotne terminy wykupu obligacji
powyżej wymienionych serii nie pozwalają zachować relacji wskaźników określonych
w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przesunięcie wykupu obligacji w czasie
pozwoli zachować ustawowe wskaźniki. Nie zachowanie wskaźników powoduje to, że
nie można zbudować wieloletniej prognozy finansowej i czekałby nas program
naprawczy, który należałoby złożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku
z przesunięciem terminu wykupu obligacji, został również zmieniony okres
obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej z lat 2015-2028 na lata 2015-2031,
tj. okres wydłużono o 3 lata. Przesunięcie terminu wykupu obligacji nie powoduje
zwiększenia długu. Zmiana terminów będzie kosztowała powiat po 5 000 zł za aneks
do umowy z bankiem. Skarbnik, na podstawie przedstawionych radnym materiałów,
wyjaśniła jak kształtuje się proponowana wieloletnia prognoza finansowa zawierająca
zmiany dotyczące przesunięcia terminów wykupu obligacji.
Materiały, które otrzymali radni przed sesją, stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Stanisław Brzozowski zapytał o zabezpieczenie obligacji szpitala, bo
dotychczas było to w formie poręczenia, a proponuje się zabezpieczenie w formie
umowy wsparcia. Radny przypomniał również, że w powiecie są następujące
nieruchomości do sprzedaży: w Kotkowie jest 30ha, w Miłomłynie, po odliczeniu 3 ha
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na fotowoltaikę, jest 2 ha do sprzedaży, w Miłakowie jest wydzielonych 14 działek
oraz 2 ha nad jeziorem. Zapytał, czy Zarząd pochylił się nad tymi możliwościami
przychodu do budżetu.
Skarbnik Bożena Szewczyk wyjaśniła, że zamiana zabezpieczenia obligacji spółki
z poręczenia na umowę wsparcia jest istotna, ponieważ przy poręczeniu powiat
musiał wpisać to poręczenie w kwocie 3,3 mln zł w roku spłaty, jako wydatki bieżące.
Przy umowie wsparcia tę kwotę wpisuje się jako wydatki majątkowe.
Odpowiedzialność
i obowiązek powiatu, zarówno przy poręczeniu jak i umowie wsparcia, jest taki sam.
Korzystniejszym wyjściem dla budżetu jest zapisanie umowy wsparcia po stronie
wydatków majątkowych, z uwagi na relację wskaźników.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiadając na pytanie dotyczące sprzedaży
nieruchomości powiedział, że powinno się planować realną sprzedaż. Jako przykład
Starosta podał sprzedaż ośrodka w Faltyjankach, który pierwotnie miał być sprzedany
za 1,7 mln zł, a obecnie nie ma chętnych na kupno za 400 tys. zł. Powiedział, że
Zarząd będzie chciał sprzedać te działki, o których mówił radny Brzozowski,
a uzyskane z tej sprzedaży środki przeznaczone będą na budowę dróg, czy
dofinansowanie szkół.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
i poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XII/100/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2015-2028, została podjęta 12 głosami „za”, przy 11
glosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przypomniała, że proponowane zmiany zostały
już pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje przed sesją, która odbyła się
28 października br.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XII/101/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, została
podjęta 12 głosami „za”, przy 11 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia
10 listopada 2010r., było kolejnym punktem porządku obrad.
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Skarbnik Bożena Szewczyk poinformowała, że obecnie bank PKO wymaga zmiany
uchwały przy przesunięciu terminów wykupu obligacji, więc taki projekt został
przygotowany. Proponowane zmiany terminu wykupu wyemitowanych obligacji
otrzymali radni w materiałach, przed sesją.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XII/102/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została
podjęta 13 głosami „za”, przy 10 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad zbywania,
nabywania
i wykupu z dnia 30 października 2013r.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XII/103/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została
podjęta 13 głosami „za”, przy 10 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XII sesję Rady
Powiatu w Ostródzie V kadencji.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Paliński
‘
Protokołowała
Barbara Węglarz

