
PROTOKÓŁ Nr XIII/2011 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 30 listopada 2011r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1105, zakończono o godz. 1220. 
Podjęto uchwały od Nr XIII/81/2011 do Nr XIII/92/2011. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XIII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa  
i zaproszonych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy 
którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Cezarego Peca. 
 
Poinformowała, że Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o dwa 
nowe punkty Nr 4 i Nr 5 w brzmieniu: „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 2011 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.” 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad  
o nowy punkt 4 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.” 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o powyższy 
punkt. 
 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad o nowy punkt 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
na realizację których w 2011 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.” 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o powyższy 
punkt. 
Wobec powyższego, dotychczasowe punkty od 4 do 14 otrzymują numeracje od 6 do 
16. 
 
Wobec powyższego porządek obrad, przedstawiony przez Przewodniczącą, brzmiał: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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. 
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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 2011 roku 
przeznacza się środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

6. Ustalenie rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyły nieruchomości Powiatu Ostródzkiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powiatowego planu gospodarki odpadami. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powiatowego programu ochrony środowiska. 
12. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, w tym podjęcie 

uchwały. 
13. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I 

półrocze 2011 roku. 
14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
16. Sprawy różne. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów poprzednich 
sesji. 
Uwag do protokołów nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół X sesji Rady Powiatu z dnia 28 
października 2011r. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół XI sesji Rady Powiatu z dnia 10 
listopada 2011r. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół XII  sesji Rady Powiatu z dnia 10 
listopada 2011r. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
 
 
 Drugim Punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że zmienia się treść projektu 
uchwały w stosunku do tego, który otrzymali radni w materiałach na komisje.  
W punkcie 1 w § 1 została zapisana zmiana tytułu uchwały. Po zastanowieniu się  
i przeanalizowaniu okazało się, że tytuł uchwały nie ulegnie zmianie, ponieważ 
wieloletnia prognoza dalej zostaje na lata 2011-2020. Wydłużona zostaje tylko 
prognoza spłaty długu do 2024 roku. W dniu dzisiejszym radni otrzymali nową treść 
projektu uchwały bez zmiany tytułu. 
 
Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła treść projektu uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XIII/81/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2011-2020, została podjęta 17 głosami „za”, przy 5 
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2011 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że na posiedzeniach komisji  
o tematyce przedsesyjnej, omawiała zmiany opisane w materiałach dostarczonych 
radnym razem z zawiadomieniem, jak również dodatkowe zmiany, które Zarząd 
zatwierdził na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. Radni otrzymali przed sesją nową 
treść uchwały, w której ulega zmianie tylko kwota dochodów i wydatków, z uwagi na 
wprowadzoną, omawianą wcześniej, darowiznę w kwocie 2 690 zł dla Straży 
Pożarnej. Omawiana wcześniej wysokość deficytu nie ulega zmianie. 
 
Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła treść § 8 i poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XIII/82/2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przypomniała, że sygnalizowała na 
posiedzeniach komisji o konieczności podjęcia takiej uchwały. Zarząd w dniu 
dzisiejszym zatwierdził ten projekt i wystąpił o rozszerzenie obrad. Jest to 
konsekwencja zwiększenia deficytu o 2 mln zł, na które należy rozpisać konkurs. 
Wykup tych obligacji jest w prognozie przewidziany na 2018 rok. Z sondażu wynika, 
że banki przystąpią do tego konkursu. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła treść projektu uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XIII/83/2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta 16 głosami „za”, przy  
6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 
realizację których w 2011 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XIII/84/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2011 roku przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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 Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie rozkładu godzin pracy oraz 
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie 
uchwały. 
Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XIII/85/2011 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 21 
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, było kolejnym punktem 
porządku obrad. 
 
Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XIII/86/2011 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Ostródzkiego. 
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Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radna Renata Cołoś powiedziała, że punkty 16, 17 i 18 dotyczą przedłużenia na 
czas określony umów dzierżawy działek w Morągu, które graniczą z Domem 
Dziecka. Na jednej z tych działek uprawiane są warzywa, a na dwóch pozostałych 
działkach stoją garaże. Dzierżawcy tych nieruchomości zwrócili się do Starosty  
z pismem o zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony, a następnie chcą nabyć 
te działki. W piśmie z 3 marca 2011r., które podpisał Wicestarosta, zagwarantowano 
dzierżawcom, że następna umowa będzie z nimi zawarta na czas nieokreślony,  
a tym samym będzie możliwość wykupienia tych nieruchomości. Następne pismo do 
Starostwa dzierżawcy złożyli 23 listopada 2011r., czyli przed upływem terminu 
wygaśnięcia umowy, z prośbą o wykup tych działek. Radna prosiła Radę o ponowne 
rozważenie tych dzierżaw, ponieważ jest to niewielki teren powiatu i obecnie, żeby 
wejść na teren działek, trzeba przejść przez posesję prywatną wnioskodawców. 
Działki wymagają inwestycji i nakładów finansowych, zwłaszcza garaże,  
a dzierżawcy twierdzą, że zadbają o nie, jak będą mieli możliwość wykupu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że w planie zagospodarowania 
przestrzennego teren ten przeznaczony jest na cele oświatowe. W związku z tym, 
sprzedaż tych działek byłaby możliwa po zmianie przez gminę planu 
zagospodarowania. Na razie gmina takiej chęci nie wyraża, a jeśli już to i tak, 
zdaniem Burmistrza, jest to kwestia kilku lat. 
 
Radna Renata Cołoś przyjęła argumenty Starosty i prosiła o udzielenie dzierżawcom 
pisemnej odpowiedzi w tej sprawie. 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym 
temacie i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XIII/87/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 Dziewiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości Powiatu 
Ostródzkiego. 
Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
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Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały dotyczący zgody na ustanowienie służebności przesyłu nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego przy ul. Jana III Sobieskiego  
w Ostródzie – na rzecz Przedsiębiorstwa ENERGA OPERATOR SA. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XIII/88/2011 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały dotyczący 
zgody na ustanowienie służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Ostródzkiego przy ul. Pauzeńskiej w Ostródzie  na rzecz przedsiębiorstwa 
Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XIII/89/2011 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie powiatowego planu gospodarki odpadami było 
kolejnym punktem porządku obrad. 
Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XIII/90/2011 w sprawie powiatowego planu gospodarki odpadami, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powiatowego programu ochrony środowiska. 
 
Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XIII/91/2011 w sprawie powiatowego programu ochrony środowiska, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2012 rok, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Budżetu i Gospodarki oraz Komisja 
Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, na wspólnym posiedzeniu 
złożyły wniosek o zmianę w planie kontroli polegającą na wykreśleniu w miesiącu 
lutym kontroli Domu Pomocy Społecznej w Molzie i zastąpieniu jej kontrolą Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie w zakresie kierunków kształcenia, 
zatrudnienia, wykonaniu planu dochodów i wydatków oraz wykorzystania bazy. 
Zapytała, czy Komisja Rewizyjna wyraża zgodę na taką zmianę w planie kontroli. 
 
Radna Bogusława Orzechowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 
odpowiedziała, że Komisja wyraża zgodę na zmianę w planie dotyczącą 
przeprowadzenia w miesiącu lutym kontroli w Centrum Kształcenia Ustawicznego. 
 
Temat omawiany był na posiedzeniach komisji o tematyce przedsesyjnej, wobec tego 
Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XIII/92/2011 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2012 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za  
I półrocze 2011 roku, było kolejnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy w wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja wydała 
którejś z kontrolowanych jednostek zalecenie pokontrolne. 
 
Radna Bogusława Orzechowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odpowiedziała, 
że w wyniku kontroli zawartych w tym sprawozdaniu nie było zaleceń pokontrolnych. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Edmund Winnicki zapytał, co to są za działki przy ul. Śląskiej w Morągu i czy 
kupiły jej osoby prywatne. Zapytał również o nieruchomość w obrębie Wilamowo i za 
ile została sprzedana. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że niezabudowana nieruchomość  
w Dobrocinie została sprzedana firmie Dobrol za cenę 120 000 zł. Powiedział, że 
odpowiedź na temat działek przy ul. Śląskiej radny otrzyma na piśmie. 
 
Radny Tadeusz Łopata zapytał, czy chodzi o tę ziemię, która była własnością szkoły  
i  została sprzedana tak po cichu przed końcem roku. Stwierdził, że 20 ha zostało 
sprzedane bardzo szybko przed przekazaniem szkoły w Dobrocinie Ministerstwu 
Rolnictwa. 
 
Członek Zarządu Bogdan Głowacz odpowiedział, że w trakcie przekazywania tego 
gruntu, po obmiarach, nie zgadzało się 70 arów. Firma Dobrol nie wyraziła zgody na 
podpisanie aktu notarialnego i wycofała się z zakupu. Zarząd uznał to za zasadne. 
Po obmierzeniu ponownie ogłosił przetarg, do którego znów zgłosiła swoją ofertę 
firma Dobrol i kupiła ten grunt, pomniejszony o te 70 arów za tę samą kwotę. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował za sprawne i merytoryczne podjęcie 
uchwał w dniu dzisiejszym. Prosił radnego Łopatę, aby nie rzucał podejrzeń na 
Zarząd Powiatu. Jeśli jest coś po cichu robione przez Zarząd, to powinna zająć się 
tym prokuratura. Jest dostęp do wszystkich dokumentów i można sprawdzić, ale nie 
można obrażać. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Butkiewicz odpowiedział na 
pytanie radnego Winnickiego i stwierdził, że działki przy ul. Śląskiej w Morągu są 
częścią posesji byłego Domu Dziecka w Morągu, które nie zostały przekazane  
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w użytkowanie stowarzyszeniu prowadzącemu tę placówkę. Zgodnie z planem 
miasta Morąg wydzielono dwie działki budowlane i drogę dojazdową. Odbył się  
I przetarg i nikt się nie zgłosił, w związku z tym będzie ogłaszany kolejny. 
 
Radny Edmund Winnicki powiedział, że odpowiedź go satysfakcjonuje i nie ma 
potrzeby udzielania jej na piśmie. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, że w sprawozdaniu jest informacja dotycząca decyzji  
o ogłoszeniu II przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Pieniężnego 25  
w Ostródzie. Zapytał o jaką nieruchomość chodzi. 
 
Naczelnik Józef Butkiewicz odpowiedział, że jest to budynek po byłej prokuraturze.  
II przetarg odbędzie się 27 stycznia 2012r. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Edmund Winnicki zapytał, jakie wynagrodzenie miesięczne otrzymuje etatowy 
członek zarządu. Czy jest prawdą, że otrzymał podwyżkę. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk w odpowiedzi na pytanie, podziękował radnemu 
Głowaczowi i stwierdził, ze jego praca przyczyniła się do tego, iż zarobił na swoje 
utrzymanie do końca swojej kadencji. Podziękował radnemu za to, że powiat nie 
stracił 500 000 zł, dzięki uporczywemu nadzorowaniu przez członka Zarządu 
inwestycji w Szymanowie. Powiedział, że podwyżki w Starostwie przyznaje Starosta  
i 1 września 2011r. 103 pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie otrzymało 
podwyżki. Otrzymał podwyżkę P. Wicestarosta oraz P. Głowacz, ponieważ są 
również pracownikami Starostwa. Podwyżki nie otrzymał Starosta, bo Staroście 
przyznaje podwyżkę Rada Powiatu. Pan Głowacz obecnie zarabia 8 800 zł brutto. 
 
Radna Renata Cołoś  zapytała, kiedy będą prowadzone roboty związane  
z odwodnieniem ulicy Śląskiej w Morągu. Miały być prowadzone w październiku, 
potem w listopadzie, a do dnia dzisiejszego nie się tam nie dzieje. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, że roboty 
będą rozpoczęte na dniach. Przeciągało się to, bo środki na to zadanie  przesuwane 
były z oszczędności na innych zadaniach, a następnie trwała procedura dotycząca 
rozpoczęcia. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, że w miejscowości Zapieka jest kopalnia 
żwiru i na drodze 542 na długości kilkuset metrów jest rozjeżdżone błoto przez 
ciężarówki wywożące ten żwir. Zagraża to bezpieczeństwu na drodze. Prosił Starostę 
oraz radnego Kacprzyka o interwencje w tej sprawie, ponieważ ta droga przebiega 
przez gminę Grunwald w Powiecie Ostródzkim. Zdaniem radnego, sprzątnięcie tego 
błota należy do kopalni. 
 
Radny Jan Kacprzyk odpowiedział, że jest to prywatne przedsiębiorstwo  
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i zainteresowanie tym jest równorzędne,  zarówno wójta jak i radnego 
Waszczyszyna. Stwierdził, że była próba interwencji, ale na tej drodze jest bardzo 
duży ruch. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn powiedział, że jest to droga publiczna i nie jest ważne 
kto jest właścicielem kopalni, ważne jest, że zagraża bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. Jest to na terenie powiatu, dlatego radny zgłasza problem. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że jeżeli gmina się nie zajmie, to będzie 
interwencja z powiatu w tej sprawie. 
 
Radny Bogdan Głowacz podziękował Staroście za uznanie i za to, że poznał się na 
pracy, jaką wykonuje Członek Zarządu. Następnie zwrócił się do radnego 
Winnickiego i powiedział, że radny, jako pracownik jednostki organizacyjnej powiatu, 
podlega Staroście, Wicestaroście i Członkowi Zarządu. Stwierdził, że nie słyszał, aby 
bezpośrednia przełożona radnego wystąpiła z pochwałą jego osoby. Powiedział, że 
zainteresuje się co robi P. Winnicki. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska stwierdziła, że nie ma potrzeby takiej dyskusji 
na sesji. Nie wszyscy radni muszą wiedzieć, na czym polega praca P. Głowacza. 
Poinformowała, że uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i słyszy trochę więcej niż 
pozostali radni, dlatego radnym należą się pewne wyjaśnienia. Radny Głowacz 
bardzo aktywnie uczestniczy w tych wszystkich sprawach związanych  
z inwestycjami. Rzeczywiście bywa na tych inwestycjach, prowadzi różne negocjacje 
z wykonawcami i to spowodowało, ze z tego tytułu powiat zaoszczędził bardzo dużo 
środków. Okazało się, że kosztorysy jak zwykle nie są doskonałe, ze są pewne 
wartości zawyżone i praca radnego Głowacza przyczyniła się do tego, iż w okresie 
jego pracy zaoszczędzono kilkaset tysięcy złotych. Bardzo dużo czasu poświęca 
inwestycjom, co jest z korzyścią dla budżetu powiatu. 
 
Radny Edmund Winnicki powiedział, że zarówno Starosta, Członek Zarządu jak i 
radny, są osobami publicznymi. Jeżeli radny zadaje pytanie jako radny, to chce 
wiedzieć co odpowiedzieć wyborcom, tzn. ile zarabia Starosta, ile etatowy Członek 
Zarządu, jaką dietę otrzymuje radny. Stwierdził, że właśnie w celu uzyskania takiej 
informacji pyta i nie robi tego złośliwie, a radny Głowacz odbiera to inaczej i stosuje 
od razu mobbing w stosunku do osoby radnego. Powiedział, że nie boi się i będzie 
zadawał zręczne, czy niezręczne pytania, aby pogłębić swoją wiedzę w temacie 
funkcjonowania powiatu. 
 
Przewodnicząca stwierdziła, że nie ma potrzeby prowadzenia debaty, ponieważ 
radny miał prawo zapytać i otrzymać odpowiedź w tym temacie. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że w związku z pytaniami na 
posiedzeniach komisji, przygotowała następujące informacje: 
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1) na temat dokładnych zadań w promocji, jakie zostały zapisane na przyszły rok 
– informacja na piśmie została przekazana Przewodniczącemu Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, 

2) na temat szczegółowych zadań w zakresie wydatków na kulturę i sport - 
informacja na piśmie została przekazana Przewodniczącemu Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu. 

Powiedziała, że było również pytanie dotyczące dodatkowych zadań w kontekście 
zwiększenia płac w Starostwie. Likwidacja Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej spowodowała, ze część pracowników weszła w 
struktury Starostwa, więc wzrosły środki na wynagrodzenia. Wejście w życie nowej 
instrukcji kancelaryjnej spowodowało dodatkowe zadania, np. obowiązek utworzenia 
kancelarii, a także archiwizacji. W związku z tym jest konieczność zatrudnienia 
archiwisty oraz osoby do kancelarii. W Wydziale Komunikacji zatrudniono osobę, 
która zajmuje się m.in. usuwaniem pojazdów z dróg i przechowywaniem. Pojawiły się 
również dodatkowe zadania w oświacie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło poinformował, 
że otrzymał, jako jeden z siedmiu osób, indywidualną nagrodę Marszałka 
Województwa w ramach pracy społecznej. Druga nagroda, to tytuł „Dobrej Praktyki 
EFS na Warmii i Mazurach” dla PCPR, w ramach dobrych praktyk POKL, za projekt 
w kategorii integracja społeczna. 
 
Przewodnicząca pogratulowała Dyrektorowi i życzyła dalszych sukcesów. 
Poinformowała również, ze w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu Powiatu była 
informacja dotycząca wysokich ocen dwóch projektów powiatu. Nasze projekty 
otrzymały pierwsze i trzecie miejsce. 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym 
punkcie. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XIII sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu 

Wanda Łaszkowska 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 


