
PROTOKÓŁ  Nr XIII/2015 

sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 29 grudnia 2015r. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 900, zakończono o godz. 1200. 

Podjęto uchwały od Nr XIII/104/2015 do Nr XIII/116/2015. 

 

 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XIII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa, 
przybyłych gości i lokalne media. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, 
przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Mirosława Markowskiego. 
 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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. Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2015 i ustalenie planu finansowego tych wydatków, w tym podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2031. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 

2016. 

7. Ustalenie rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania zarządzania ulicami 

będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostródy. 

9. Określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków, w tym podjęcie uchwały. 

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

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2015 roku 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego. 

13. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, w tym podjęcie 

uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 

na 2016 rok. 
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15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu miedzy sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 

16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

17. Sprawy różne. 

 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich 

sesji. 

Uwag do protokołu XI sesji Rady Powiatu z dnia 28 października 2015r. nie 

zgłoszono. 

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół XI sesji. 

 

Do protokołu XII sesji Rady Powiatu z dnia 30 października 2015r. uwag nie 

zgłoszono. 

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół XII sesji. 

 

 

 Drugim Punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 

Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja nie wyraziła opinii w tej 

sprawie. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 

Uchwała Nr XIII/104/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015-2028, została podjęta 14 głosami „za”, przy 3 

głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  

w budżecie powiatu na 2015 rok. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
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i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 

Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja nie wyraziła opinii w tej 

sprawie. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że bardzo się ucieszył, iż do budżetu powiatu 

wpłynęła kwota 3,7 mln zł z rozliczenia zadania drogowego Drulity-Marzewo 

realizowanego przez powiat w gminie Małdyty. O zwrot środków kwalifikowanych 

tego 17- milionowego przedsięwzięcia, Zarząd w 2012 roku złożył do Marszałka 

wniosek. Te środki teraz wpłynęły, po rozliczeniu całości inwestycji. Następną dobrą 

wiadomością jest to, że jako jedyny powiat na 19 powiatów w województwie, nie 

zgodzono się na udział w programie szerokopasmowego internetu. Uczestnicząc  

w tym programie, powiat musiałby zrezygnować z przychodów za zajęcie pasa 

drogowego. Obecnie do naszego budżetu wpływa rocznie ok. 1,3 mln zł z tego tytułu. 

„To jest ok. 5 mln zł nic nie robienia dla powiatu w poprzedniej kadencji.” 

 

Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski stwierdził, że umowa została podpisana, więc 

można było wprowadzić do budżetu te pieniądze. To otwiera możliwości aplikowania 

o środki na lata następne. Jest to jedyna droga w województwie, która otrzymała te 

dodatkowe środki, ale nie byłyby one możliwe, gdyby nie sprzyjający kurs euro. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XIII/105/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

 Następnym punktem porządku obrad było ustalenie wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 i ustalenie planu finansowego 

tych wydatków, w tym podjęcie uchwały. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 

Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie i udzielił głosu Skarbnik Powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że wartość czterech zadań 

wpisanych do wykazu wydatków niewygasających zmieniła się po przetargach, 

ponieważ dopiero w dniu wczorajszym zostały otwarte oferty. Kwoty są niższe niż 

były zapisane w budżecie. W dniu dzisiejszym radni otrzymali przed sesją nowe 

załączniki zawierające obniżone wartości 4 następujących zadań: 

1) montaż systemu nagłośnienia sali sesyjnej w budynku Starostwa 

Powiatowego – 30 000 zł (było 35 000 zł), 

2) wykonanie analizy technicznej możliwości kompensacji mocy biernej  

w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynku CUP – 2 337 zł (było 

3 700 zł), 

3) wymiana wykładziny w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 16 864 zł (było 20 000 zł), 

4) montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Zespołu Placówek 

Pedagogicznych w Ostródzie – 22 900 zł (było 25 000 zł). 

Prosiła o podjęcie uchwały z przedstawionymi zmianami. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XIII/106/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego 2015 i ustalenie planu finansowego tych wydatków, 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2031, było kolejnym punktem porządku obrad. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 

Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja nie wyraziła opinii w tej 

sprawie. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała Nr RIO.IV-0120-345/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2031, stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
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Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Skarbnik Bożena Szewczyk powiedziała, że jest zmiana w projekcie uchwały, którą 

wyjaśniała na komisjach, a która wynika ze zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

na 2015 rok. Były to zmiany polegające na wycofaniu się z umowy wsparcia, jako 

zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez PZOZ w Ostródzie SA. Była oferta 

banku na zamianę zabezpieczenia na 5,3mln zł, a powiat chciał zabezpieczyć 

umową wsparcia tylko na 3,3mln zł. Bank, z uwagi na zmniejszenie tej kwoty, wycofał 

się  

z podpisania umowy. Dla powiatu byłoby niekorzystne prowadzenie umowy wsparcia 

w kwocie wyższej niż mamy poręczenie 3,3, mln zł. Dlatego Zarząd zdecydował się 

wrócić do poręczenia, ale z uwagi na problem z zachowaniem wskaźników w latach 

pierwotnych poręczenia, PZOZ wystąpił do banku o przesunięcie terminu wykupu  

w latach: 2028 – 600 tys. zł, 2029 – 1,2 mln zł i 2030 – 1,5 mln zł. Wskaźniki przy 

takim przesunięciu są zachowane. Przypomniała, że obligacje były wyemitowane w 

2010 roku na realizacje inwestycji dotyczącej oddziału zakaźnego. Te obligacje 

szpital będzie musiał wykupić w latach 2028, 2029 i 2030. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XIII/107/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2031, została podjęta 14 głosami „za”, przy  

8 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

 Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2016. 

 

Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie przewidziane jest: 

1) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu, 

2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4) dyskusja , 

5) głosowanie nad uchwałą. 

Następnie poprosił o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego. 

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta powiedział, że dzięki dobrej współpracy z radnymi, Panią Skarbnik i całym 

samorządem, wypracowana została taka sytuacja, która daje możliwości sięgania po 

środki zewnętrzne. Powiat jest przygotowany do wprowadzenia nowych zadań 

inwestycyjnych w nowym roku budżetowym, Stwierdził, że na jednej z najbliższych 

sesji przedstawi radnym informację w jakim kierunku i jakie inwestycje planowane są 

dodatkowo, poza tym budżetowym zestawieniem. Starosta zaprosił radnych do 

konsultacji na temat co należy jak najszybciej zrobić. Powiedział, że to jest najlepszy 

budżet i najlepszy prognostyk na rozwój tego powiatu w historii. Nigdy nie było takiej 

dobrej sytuacji finansowej, jak jest teraz. 
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Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 

Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja nie wyraziła opinii w tej 

sprawie. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała Nr RIO.IV-0120-344/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok, 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że jeśli chodzi o „cyferki”, budżet jest 

dobrze skonstruowany. Jest to zasługa również pani Skarbnik, która od wielu lat 

stara się, żeby ten budżet w każdym roku był w miarę możliwości na tyle sprawny, 

żeby można było w powiecie realizować odpowiednie zadania. Jeżeli chodzi o 

szczegóły, które są istotne głównie dla mieszkańców powiatu poza Ostródą, to ten 

budżet niestety zawiera wiele mankamentów i nie jest przyjazny dla mieszkańców 

wsi. Dochody własne zmalały w stosunku do roku 2015 o kwotę 1 116 070 zł, co 

stanowi 24,03% przewidywanego dochodu w 2015 roku. W strukturze dochodów są 

takie pozycje, które są niezależne od pracy Zarządu, np. podatek dochodowy od 

osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, wpływy z rejestracji 

pojazdów, za zajęcie pasa drogowego. Są również wpływy, na które ma Zarząd 

możliwości działania  

i funkcjonowania. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 

powiatu zmalały o 76,5%. Zapytał, co się stało, że nagle nie funkcjonują internaty  

i stołówki, czyli to z czego jednostki osiągały dochody. Ze sprzedaży nieruchomości 

mienia powiatu wpisano tylko 690 000 zł. Jeśli chodzi o zasoby, dzięki usilnym 

staraniom poprzedniego Zarządu, przenoszone były nieruchomości ze Skarbu 

Państwa na rzecz powiatu. Tych składników jest dużo, np. 12 działek w Miłakowie 2 

ha nad jeziorem. Ta sprawa była jeszcze w postępowaniu. Zapytał, czy były 

interwencje i zapytania do Wojewody w tej sprawie. 5 ha w Miłomłynie jest do 

sprzedaży, 70 arów przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie, 5 mieszkań  

w Ostródzie. Poprzedni Zarząd starał się o to, aby najemcy wykupowali te 

mieszkania i część zostało wykupionych. Jest 10 ha w Łukcie przejętych od 

Wojewody, 2 ha bardzo atrakcyjnych gruntów w Morągu przy Domu Dziecka, 20 ha w 

Kotkowie. Zdaniem radnego, jest to możliwe do sprzedaży, tylko trzeba nad tym 

pracować. Poprzedni Zarząd jeździł, rozmawiał i udawało się sprzedać: w Dobrocinie 

kotłownię, stawy, Piławki, nieruchomości w Górkach, budynek po prokuraturze, 
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działki obok Morąga, Leszcz, 2 mieszkania w Ostródzie. To wszystko wymagało 

pewnego działania. Obecnie nie widać żadnych działań, oprócz ogłaszania 

przetargów.  

W wydatkach plan wynagrodzeń zwiększył się o 1,47% i wynosi 58,27% wydatków 

bieżących. Według zapowiedzi Starosty, miały być oszczędności w zatrudnieniu  

i etatach. Dotacje udzielane gminom na zadania drogowe realizowane  w ramach 

programu przebudowy dróg lokalnych wynoszą 698 920 zł. Jest to bardzo duża 

kwota, a Gmina Morąg otrzymuje aż 407 874 zł. Następnym wydatkiem 

niezrozumiałym dla radnego, jest zakup energii w Starostwie – wzrost o 13,2% . 

Zapytał, co się stało, że nagle zużywanie energii w Starostwie tak wzrośnie. W latach 

poprzednich wystarczało, a teraz zostało zwiększone. Dlaczego na szkoły 

ogólnokształcące planuje się wydatki większe o 7%, a na szkoły zawodowe, na które 

rośnie zapotrzebowanie i potrzeba rozwoju, zmniejsza się wydatki o 7,2%. Stwierdził, 

że na obsługę prawna szkół zaplanowano 30 000 zł podczas, gdy jest prawnik w 

Starostwie.  Radny złożył następujący wniosek do budżetu: z działu 600 rozdział 

60016 przesunięcie środków  

w kwocie 100 000 zł na rozdział 60014, tj. z dróg gminnych na drogi powiatowe. 

Wnioskował o przesunięcie tej kwoty na drogę w m. Majdany Wielkie. Powiedział, że 

ta miejscowość jest najbardziej produktywna, jeśli chodzi o produkcję rolniczą w 

gminie dla również w powiecie. Ze względu na bezpieczeństwo i ważny czynnik 

społeczny, radny prosił o ujęcie w planie remontu tej drogi. Radni i Burmistrz Miasta i 

Gminy Miłomłyn deklarują partycypację w kosztach remontu tej drogi. Innym źródłem 

pochodzenia środków na to zadanie, jeśli Rada nie wyrazi zgody na przesunięcie  

z dróg gminnych, jest promocja (rozdział 75075). Materiały promocyjne dla mediów 

wynoszą 62 000 zł. Media są na wszystkich spotkaniach i promują powiat. Zdaniem 

radnego, nie ma potrzeby przeznaczania aż 62 000 zł, żeby się ekstra promować  

w mediach. Powiedział, że jest na sali radny Miasta i Gminy Miłomłyn, mieszkaniec 

sołectwa Majdany, który chciałby zabrać głos w tej sprawie. Radny wnioskował  

o zarządzenie przerwy w obradach, w celu ustosunkowania się do jego wniosku. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski ustosunkował się do wypowiedzi radnego 

Brzozowskiego i stwierdził, że obecny Zarząd budżet urealnił. Nie będzie takiej 

sytuacji na koniec roku, jaka była w tym roku, że trzeba było znaleźć 1,5 mln zł dla 

szkół, które się nie zamykały finansowo. Można wstawić do budżetu kwotę 3 mln zł 

ze sprzedaży majątku, która z założenia jest nierealna, a pokazał to rok obecny. 

Poprzedni Zarząd też wstawił nierealne środki na szkoły, bo szkołom nie wystarczyły 

nawet na wynagrodzenia. Obecny Zarząd nie będzie tak tworzył budżetu, aby za pół 

roku nie zwracać się do radnych o szukanie pieniędzy na wypłaty w szkołach.  

Sprzedaży nie ma, bo taka jest koniunktura na rynku. To co można było sprzedać, 

zostało sprzedane, np. budynek po CKU. Poprzednie budżety były niedoszacowane. 

Jeśli chodzi  

o energię w budynku Starostwa, to za moc bierną, która w ogólne jest wykorzystana, 

płaci się 3000 zł miesięcznie. Teraz patrzy się na każde pieniądze. Zostanie 

wprowadzone takie urządzenie, że nie będzie tych kosztów za moc bierną. Nikt się 

tym wcześniej nie zajmował. Jeśli chodzi o promocję, Starosta zapytał, czy poprzedni 

Zarząd pamięta, ile wydawał pieniędzy na promocję powiatu. Powiedział, że miał 

nadzieję, ze już nie będzie się wracało do tego co poprzedni Zarząd zrobił, a co teraz 
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obecny robi. Odnosząc się do wniosku radnego o przesuniecie środków z dróg 

gminnych stwierdził, że pieniądze przeznaczone na drogi gminne wracają do 

naszego budżetu w tej samej wysokości. Poza tym, że nie ma możliwości 

przesunięcia ich, bo wniosek o dofinansowanie został już złożony. Starosta zdziwił 

się, że tak doświadczony samorządowiec, jakim jest radny Brzozowski, składa taki 

wniosek. Gmina Morąg zwróci do budżetu taka samą kwotę, Gmina Ostróda zwróci  

o 100 000 zł więcej, Gmina Małdyty – środki wrócą w takiej samej wysokości. 

Stwierdził, że tu nie ma krzywdy dla budżetu powiatu, a wręcz przeciwnie – jest zysk  

i Zarząd właśnie o to dba. Dzięki tej współpracy i współfinansowaniu, w remontach 

dróg powiatowych uczestniczą samorządy gminne. Droga Majdany Wielkie jest 

konieczna do zrobienia, ale takich dróg w powiecie jest bardzo dużo. Obecny Zarząd 

obniżył środki na promocję z 700 tys. zł na 350 tys. zł. Można do budżetu wstawić 

milion złotych dochodu z internatu, tylko na ile to jest realne. To były założenia, które 

nie zostały wykonane. Wracając do wniosku radnego, Starosta powiedział, że 

niemożliwe jest przesunięcie środków z dróg, ponieważ umowy zostały już 

podpisane, natomiast z promocji prosił radnego, aby wskazał z czego mają te środki 

być przesunięte. Zaprosił do rozmów na temat remontu drogi w Majdanach Wielkich, 

bo jest to możliwe, ale nie teraz, a w ciągu roku. Powiedział, że otwiera dyskusję  

w ciągu I kwartału i zaprasza do rozmów. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że ten budżet „cyferkowy” jest bardzo ładnie 

zrobiony, za co podziękował Pani Skarbnik. Podziękował również radnemu 

Brzozowskiemu za merytoryczne podejście do tego budżetu i odniesienie się do 

rzeczy, które się zadziały w budżetach 2014,2015. Można było w dniu dzisiejszym na 

koniec roku podziękować poprzedniej koalicji za te 5 mln, które wpłynęły do budżetu, 

bo to były bardzo ciężkie decyzje. Stwierdził, że bardzo się cieszy z tych pieniędzy, 

ale zostały one wypracowane przez poprzedni Zarząd. Prosił, aby Starosta nie 

obrażał radnego Brzozowskiego, bo na to nie zasługuje. Jest on w Radzie Powiatu 

od samego początku, od samego początku demokracji w Polsce na różnych 

stanowiskach, w różnych radach i radny wiele się od niego nauczył pracując z nim. 

Stwierdził, że budżet jest katechizmem radnych na dany rok. Jeśli się nie korzysta z 

okazji, to się ją marnuje. Przedstawiony przez Starostę projekt budżetu na rok 2016 

wskazuje, że rządzący nie mają żadnego pomysłu na skorzystanie z unijnych 

pieniędzy i na rozwój powiatu. Podczas spotkania opłatkowego Marszałek 

Województwa powiedział: „rok 2016 to rok wyścigu z czasem, ponieważ w tym roku 

będą ostatnie tak duże środki z unii Europejskiej na program operacyjny 2014-2020. 

Samorządy, które zaśpią, nie przygotują projektów, nie wsiądą do pociągu z kasą”. 

Radny powiedział, że w ostatnich latach samorząd Powiatu Ostródzkiego należał do 

najlepszych, jeśli chodzi  

o pozyskiwanie środków. Dzięki tym środkom zostały zrealizowane zadania: remont 

Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie – 4,5 mln zł, przeniesienie z ul. Olsztyńskiej 

i remont Bursy Szkolnej w Ostródzie – 1,7 mln zł, remont ZSZ im. Petöfi w Ostródzie 

– 2 mln zł, budowa SOSW w Szymanowie – 4,5 mln zł, budowa Centrum 

Użyteczności Publicznej w Ostródzie – 6,5 mln zł, budowa centralnej sterylizatorni i 

remont oddziału zakaźnego szpitala w Ostródzie – 12 mln zł, 60 zadań drogowych w 

powiecie – 65 mln zł. Obecne władze nie mają żadnego pomysłu, o czym mówi ten 

budżet w dziale inwestycje. Stwierdził, że sięganie po środki unijne wymagało i 
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wymaga zapewnienia udziałów własnych, co powoduje zadłużenie samorządów. 

Wszystkie aktywne samorządy w Polsce są, w większym lub w mniejszym stopniu, 

zadłużone, także Powiat Ostródzki. „Zadłużenie to nie stanowi, przy mądrej polityce 

fiskalnej, bariery uniemożliwiającej skorzystanie z m.in. programu operacyjnego, 

oczywiście jeśli się ma wizję, umiejętności i odrobinę odwagi. Jeśli się tego nie ma, 

pozostaje skarżenie się na wyolbrzymione zadłużenie spowodowane przez 

poprzedników.” Mówi się o potrzebie oszczędzania, które ma uratować budżet 

powiatu, chociaż to rozrzutność zdaje się być cechą tej „ekipy”. Powiedział, że 

obecny Zarząd rządzi już drugi rok i na razie zbiera owoce poprzedników, włącznie z 

nadwyżkami. W projekcie 113 milionowego budżetu tego Zarządu znajduje się 

zaledwie 3%  środków na inwestycje i żadnej koncepcji, na pozyskanie środków 

unijnych, żadnej wizji rozwoju. 

 

Członek Zarządu Antoni Smolak stwierdził, że budżet to nie jest zbiór pobożnych 

życzeń 23 radnych, chcących przypodobać się swoim wyborcom lub zaistnieć przed 

kamerami lokalnej telewizji. Budżet, to z jednej strony wypadkowa możliwości,  

z drugiej strony możliwości jej realizacji. Można w nim zapisać więcej, jeśli wskaźniki 

pozwolą, ale czy to oznacza, że budżet będzie lepszy?. Co zrobić, czy zwiększać 

dochody poprzez sprzedaż mienia, na które nie ma koniunktury, czy ciąć wydatki, ale 

komu? Zdaniem radnego, na dzień dzisiejszy jest to budżet najbardziej optymalny, 

zawsze może być on zmieniony w ciągu roku, o czym będzie decydowała Rada. Jest 

to budżet przede wszystkim bezpieczny, zrównoważony, ale też pozwala na 

zabezpieczenie udziału własnego na projekty unijne, jeżeli tylko takie konkursy się 

pojawią. Nadwyżka budżetowa pozwala na tego typu działania. Następnie członek 

Zarządu ustosunkował się do wypowiedzi radnego Brzozowskiego na temat 

aktywności Zarządu w sprawie sprzedaży mienia. Przedstawił informację na temat 

sprzedaży mienia na przestrzeni lat: w 2007r. w uchwale budżetowej zapisano 

sprzedaż mienia za 788 000 zł, sprzedano nieruchomości za kwotę 119 800 zł,  

w 2008r. zaplanowano sprzedaż za 1 352 000 zł, sprzedano za kwotę 74 000 zł,  

w 2009r. zaplanowano sprzedaż za 1 mln zł, sprzedano za kwotę 47 000 zł, w 2010r. 

zaplanowano sprzedaż za 2 623 000 zł, sprzedano za 89 000 zł, w 2011r. 

zaplanowano sprzedaż za 7 mln zł, sprzedano za 1 135 000 zł, w 2012r. 

zaplanowano sprzedaż za 3 mln zł, sprzedano za 1 081 000 zł, w 2013r. 

zaplanowano sprzedaż za 4 mln zł, sprzedano za kwotę1,3 mln zł. Jedynie w 2014r. 

zaplanowano 4,5 mln ze sprzedaży nieruchomości mienia, a sprzedano za 3,5 mln zł. 

W 2015 roku zaplanowano  sprzedaż na kwotę 3 040 000 zł, sprzedano za 829 000 

zł. Jeżeli chodzi o inne wskaźniki aktywności, to: zabudowa działka przy ul. Szkolnej 

w Morągu wyceniona została na 429 000 zł, sprzedana za 248 000 zł, siedziba 

Starostwa Powiatowego w Ostródzie wyceniona została na 1 467 000 zł, sprzedana 

za 867 000 zł, siedziba urzędu pracy wyceniona została na 1 287 000 zł, sprzedana 

za 797 000 zł, działka w Dobrocinie wyceniona została na 86 000 zł, sprzedana 

została za 46 000 zł, budynek kotłowni w Dobrocinie wyceniony został na 233 000 zł, 

sprzedany został za 118 000 zł, nieruchomość w Faltyjankach wyceniona została na 

1 730 000 zł i do tej pory nie chętnych, aby kupić te nieruchomość nawet za 400 000 

zł. Powiedział, że okazuje się, iż na tą bardzo drogą inwestycję drogową  

w Małdytach, powiat nie wydał 6 mln zł, a 1 853 567 zł. 
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Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział radnemu Brodiukowi, że to nie on 

rozpoczął podział na „my i wy”. To radny Brzozowski wymieniał, co zrobił poprzedni 

Zarząd, a co obecny. Proponował, aby poprzednicy zamknęli już ten rozdział  

w swoim życiu. 

 

Radny Rady Miejskiej w Miłomłynie Marek Grzęda powiedział, że trzykrotnie w ciągu 

tego roku składał na ręce Starosty wnioski dotyczące remontu drogi powiatowej  

Nr 1188N, na odcinku ok. 900 m przez Majdany Wielkie. Droga ta jest w bardzo złym 

stanie, a właściwie można powiedzieć, że w ogóle jej nie ma. W ostatniej odpowiedzi 

Starosty było zapewnienie, że remont tej drogi zostanie uwzględniony, jako 

propozycja budżetowa na przyszły rok, jednak w projekcie budżetu powiatu na 2016 

rok nie zostało to zapisane. Wieś Majdany Wielkie ma ponad 100 mieszkańców, 

wśród których jest kilku prężnie rozwijających się rolników. Są to przedsiębiorstwa, 

które często wymagają transportu zarówno po odbiór produktów, jak i zaopatrzenie. 

Nie ma tam praktycznie drogi oraz chodników, przez co mieszkańcy zmuszeni są do 

poruszania się po tej „resztce” drogi. Dowożone są również dzieci do szkoły  

w Miłomłynie, którym trudno jest zapewnić bezpieczeństwo. Prosił o znalezienie  

100 tys. zł na remont tej drogi. Poinformował, że został upoważniony przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn do zadeklarowania 20% partycypacji w kosztach 

tego remontu. Wyraził nadzieję, że to pomoże radnym w podjęciu decyzji. 

 

Radny Dariusz Struk stwierdził, że w projekcie budżetu na 2016 rok nie ma ani jednej 

inwestycji w mieście Ostróda. Jest Morąg w kilku miejscach, jest Miłakowo, są inne 

miejscowości, a nie ma Ostródy. Mamy zapisana w budżecie sporą nadwyżkę, więc 

warto byłoby się pochylić nad zabezpieczeniem środków na inwestycje w Ostródzie. 

Radny przypomniał, że zawsze apeluje o wykonanie bezpiecznych przejść przy 

szkołach i to nie tylko w Ostródzie. Są takie newralgiczne miejsca, gdzie jest bardzo 

niebezpiecznie. W Ostródzie to jest ulica Olsztyńska, ulica Chrobrego, ulica 

Pieniężnego, przy szkołach podstawowych. Podziękował Staroście za wzięcie pod 

uwagę remontu dalszego odcinka ulicy Czarnieckiego. Remontu wymagają również 

ulice Grunwaldzka i 11 Listopada. Przypomniał, że był wniosek o utworzenie wykazu 

inwestycji drogowych, które są planowane do wykonania w ciągu 4 lat. 

 

Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że nie będzie się odnosił szczegółowo do 

projektu budżetu, ponieważ to już uczynili radni na posiedzeniach komisji. Budżet 

idzie w dobrym kierunku: stara się zmniejszać deficyt i buduje nadwyżkę. Ten budżet 

jest tylko taką propozycją, bo co sesja będzie zmieniany. W związku z tym, radni 

Prawa  

i Sprawiedliwości będą patrzyli na niego i jeśli zmiany będą szły w dobrym kierunku, 

będą głosowali „za”, jeśli nie – będą się przeciwstawiali.    

 

Radna Wanda Łaszkowska poparła radnego Struka w sprawie utworzenia 

wieloletniego planu inwestycji drogowych. Stwierdziła, że dobrze byłoby, gdyby radni 

mieli możliwość konsultacji zaproponowanych przez Zarząd zadań drogowych. 

 

Radny Zbigniew Zabłocki powiedział, że trzeba jak najszybciej zająć się sprawą 

sprzedaży 12 działek w Miłakowie (blisko jeziora), bo jest bardzo duża szansa 
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sprzedaży tych działek. Trzeba tylko doprowadzić tam drogę, bo nie będzie budowy, 

jeśli nie będzie drogi. Zdaniem radnego, koszt budowy tej drogi wynosiłby  

ok. 100 tys. zł. 

 

Radny Stanisław Brzozowski stwierdził, że powiat i koalicja rządząca oceniania jest 

przez inne organy, nie przez radnych. Przykładem jest ranking Związku Powiatów 

Polskich, gdzie Powiat Ostródzki miał IV, VI, VII miejsce. Oceny radnych są ocenami 

subiektywnymi. Radny prosił o pochylenie się nad jego wnioskiem dotyczącym 

przeznaczenia z promocji środków na drogę w Majdanach Wielkich. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że nieważne są rankingi, najważniejsza jest 

ilość inwestycji, która jest bardzo ważna dla mieszkańców. 

 

Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie i zgodnie z wnioskiem radnego 

Brzozowskiego, zarządził 10 minut przerwy w obradach. 

 

 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady  i poprosił radnego 

Brzozowskiego o sprecyzowanie wniosku. 

 

Radny Stanisław Brzozowski wycofał pierwszą wersję swojego wniosku dotyczącą 

przesunięcia środków w kwocie 100 000 zł z dróg gminnych na remont drogi  

w Majdanach Wielkich. Druga wersja dotyczyła przesunięcia środków w kwocie 

62 000 zł z materiałów promocyjnych na media i 38 000 zł z utrzymania dróg 

powiatowych, na remont drogi w Majdanach Wielkich. Radny prosił o przegłosowanie 

tej wersji wniosku. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego w brzmieniu:  

z rozdziału 75075 § 4210 kwotę 62 000 zł i z rozdziału 60014 § 4300 kwotę 38 000 

zł, łącznie 100 000 zł, przesunąć do rozdziału 60014 § 4270. 

 

W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 

Rada, 5 głosami „za”, 12 głosami „przeciw” i 6 głosami „wstrzymującymi się”, nie 

przyjęła proponowanych poprawek do budżetu powiatu. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały budżetowej. 

W glosowaniu wzięło udział 23 radnych. 

Uchwała Nr XIII/108/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na 

rok 2016, została podjęta 18 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”  

i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie rozkładu godzin pracy oraz 

dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie 

uchwały. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 

Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 

Uchwała Nr XIII/109/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

powierzenia zadania zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na terenie 

miasta Ostródy. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Dariusz Struk – Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 

Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Uchwała Nr XIII/110/2015 w sprawie powierzenia zadania zarządzania ulicami 

będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostródy, została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 Dziewiątym punktem porządku obrad było określenie przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków, w tym podjęcie uchwały. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Dariusz Struk – Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 

Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Uchwała Nr XIII/111/2015 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 12 do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

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

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, było 

następnym punktem porządku obrad. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Dariusz Struk – Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 

Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Uchwała Nr XIII/112/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2015 roku 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom 

niepublicznym oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 
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Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Dariusz Struk – Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 

Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Uchwała Nr XIII/113/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego, było 

następnym punktem porządku obrad. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Dariusz Struk – Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 

Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 

 

Radna Wanda Łaszkowska stwierdziła, że z proponowanego brzmienia punktu 1 w § 

23 ust.5 („ w każdym punkcie obrad przed rozpoczęciem dyskusji Przewodniczący 

wskazuje osobę, której udziela głosu”) wynika, że Przewodniczący wskazuje 

radnego, który ma zabrać głos w dyskusji, bez jego zgłoszenia. Radna proponowała, 

aby brzmienie tego punktu pozostało bez zmian, ponieważ jest bardziej czytelne. 

Obecnie punkt 1 brzmi: „w każdym punkcie obrad przed rozpoczęciem dyskusji 

Przewodniczący przyjmuje zgłoszenia do zabrania głosu przez radnych i 

zaproszonych gości i wskazuje osobę, której udziela głosu”. 
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Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że uwagę do zapisu tego punktu zgłaszał 

również na posiedzeniu komisji, bo uważa że jest on niefortunny. Ten zapis koliduje 

też z zapisem w § 25 – „przewodniczący udziela głosu”, a w § 23 „wskazuje”. 

Podzielił zdanie radnej Łaszkowskiej i proponował, aby pozostało obecne brzmienie 

tego punktu. W § 35 ust.1 skreślone jest słowo „uzasadnione”. Zdaniem radnego, 

trzeba uzasadnić przeprowadzenie reasumpcji głosowania. Wnioskował  

o nie wykreślanie tego słowa. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  

i poddał pod głosowanie wnioski radnych: 

1) pozostawienie w § 23 ust. 5 brzmienia punktu 1: „w każdym punkcie obrad 

przed rozpoczęciem dyskusji Przewodniczący przyjmuje  zgłoszenia do 

zabrania głosu przez radnych i zaproszonych gości i wskazuje osobę, której 

udziela głosu”, 

2) pozostawienie w § 35 ust.1 wyrazu „uzasadnione”. 

 

W głosowaniu za przyjęciem pierwszego wniosku wzięło udział 20 radnych. 

Rada, 8 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw”, nie przyjęła wniosku zgłoszonego 

przez radną Wandę Łaszkowską. 

 

W głosowaniu za przyjęciem drugiego wniosku wzięło udział 21 radnych. 

Rada głosowała następująco: 5 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem wniosku,  

13 osób głosowało „przeciw” wnioskowi, 3  radnych „wstrzymało się” od głosu. 

 

Radny Stanisław Brzozowski złożył wniosek formalny o przeprowadzenie reasumpcji 

głosowania. 

Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania. 

Rada głosowała następująco: 6 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem wniosku,  

13 osób głosowało „przeciw” wnioskowi, 1  osoba „wstrzymała się” od głosu. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk złożył wniosek formalny o przeprowadzenie reasumpcji 

głosowania. 

Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania. 

Rada, 7 głosami „za”, przy 13 głosach „przeciw” i 1 glosie „wstrzymującym się”, nie 

przyjęła do realizacji wniosku zgłoszonego przez radnego Stanisława 

Brzozowskiego. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Uchwała Nr XIII/114/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego, 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 Następnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2016 rok, w tym podjęcie uchwały. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
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Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Dariusz Struk – Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 

Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Uchwała Nr XIII/115/2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

na 2016 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 

na 2016 rok było kolejnym punktem porządku obrad. 

 

Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Dariusz Struk – Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 

Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Radny Stanisław Brzozowski złożył wniosek o wpisanie do planu pracy Komisji 

Rolnictwa, Środowiska i Geodezji w styczniu zajęcie się dokumentem pn. „wieloletni 

plan drogowy”. Stwierdził, że na posiedzeniu komisji zgłaszał ten wniosek. 

 

Przewodniczący stwierdził, że ten temat wpisany jest do projektu planu pracy tej 

komisji w m-cu styczniu. 

 

Wobec powyższego, radny Stanisław Brzozowski wycofał swój wniosek. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
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Uchwała Nr XIII/116/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 

Powiatu na 2016 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do 

protokołu. 

 

 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 

 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 

radnych. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że przyszedł czas na podsumowanie rocznej 

działalności obecnego Zarządu. Zdaniem radnego, największym sukcesem Zarządu 

jest to, że nie zrujnował budżetu, który opracowała poprzednia koalicja i poprzedni 

Zarząd pod kierownictwem radnego. Następnym sukcesem są: 

- wyjątkowa oszczędność – brak bloku operacyjnego, czego konsekwencją będą 

kłopoty szpitala, 

- utrzymanie się władzy, 

- polityka kadrowa i uposażeniowa, czy zadbanie o swoją kieszeń i o siebie, 

- zwalczanie bezrobocia w powiecie poprzez zatrudnienie swoich bliskich i 

znajomych w starostwie i jednostkach. Obiecał, że każdy większy sukces tej koalicji 

rządzącej będzie „wychwalał” na każdej sesji. „Jednym z sukcesów jest podniesienie 

dyscypliny pracy w starostwie, co prawda przypomina to obóz pracy, ale być może 

urzędnicy,  

z których byłem bardzo dumny i zadowolony, zasługują na to, żeby pracować w takim 

rygorze pracy.” 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski podziękował za przyjęcie budżetu tym radnym, którzy 

za nim głosowali, a ci co nie głosowali, może przekonają się w ciągu roku do tego 

budżetu. Życzył wszystkim zdrowia i żeby przyszły rok był lepszy. Odniósł się do 

wypowiedzi radnego Brodiuka i stwierdził, że nie będzie przypominał i nie będzie 

dawał przykładów polityki radnego, ponieważ wszyscy wiedzą jak ona była 

prowadzona. Wynik wyborów pokazał, jako oceniono radnego i Zarząd, ale taka jest 

demokracja. Obecny Zarząd  

i koalicję ocenią za jakiś czas. Starosta powiedział, że będzie walczył przez te 4 lata, 

żeby ta ocena była inna. Odniósł się do słów radnego na temat rygoru pracy w 

urzędzie i stwierdził, że jego zdaniem, atmosfera pracy jest odpowiednia. Jeżeli 

radnemu chodzi o zakaz wyjścia w trakcie pracy do sklepu, czy wyjście bez 

powiadomienia przełożonego, to może tak było wcześniej, ale teraz tak nie będzie. 

Starosta stwierdził, że „za dobre” nagradza, ale jeśli jest wystawianie decyzji, które 

powodują zapłacenie kary przez powiat, to nigdy się nie cofnie przed naganą i kara 
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dla pracownika, chociaż odpowiedzialność nie spoczywa tylko na pracowniku, ale też 

na przełożonym.  

 

Radny Olgierd Dąbrowski powiedział, że źle się odbiera, jeżeli „grzesznik namawia 

innych do właściwego postepowania i pójścia dobrą, moralna drogą”. Zwrócił się do 

radnego Brodiuka i powiedział, że to było trudne do zniesienia, kiedy radny „czepiał 

się” ryczałtów za 200, 300 zł, wypominał jakieś drobne niedociągnięcia w sytuacji, 

kiedy znana jest np. sytuacja szpitala, zwolnienia. Dwa zwolnienia lekarskie 

kosztowały budżet powiatu ok. 0,5 mln zł, a wiadomo, że były to ideologiczno-

polityczne i radnego rozgrywki. Powiedział, że w sytuacji radnego  powinno się 

„milczeć”, a nie mówić o oszczędnościach itp., bo radnemu nie wypada. Stwierdził, 

że radnemu brakuje konsekwencji, bo z jednej strony nie chce, żeby mówiono „wy, 

oni”, a sam podgrzewa tę atmosferę i w tę „stronę zmierza”. Prosił, aby radny 

pokazał, jak to się robi, bo nic nie jest przesądzone raz na zawsze, może się okazać 

że radny jest bardzo konstruktywnym, kreatywnym człowiekiem i może bardzo 

przydać się tej radzie. Niczego dobrego nie wnosi ciągłe odwoływanie się do 

przeszłości. Prosił radnego, aby nie ciągnął już w tym tonie polemiki z obecnym 

Zarządem, bo to nie wypada. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że te słowa dziwnie zabrzmiały z ust radnego 

Dąbrowskiego. Powiedział, że nie chce rozgrzebywać, bo nie jest to jego intencją. 

Jest radnym Rady Powiatu  i jego zadaniem, jako radnego, jest reagowanie na 

wszystko, gdzie dzieje się źle. Stwierdził, że jeżeli będą tu złe praktyki tworzone, to 

po to jest radnym, żeby o nich głośno mówić i nie zamierza w tym względzie milczeć. 

Wspomniał, że otrzymał odpowiedź na temat różnych wyjazdów Wicestarosty 

Winnickiego, ale nie chce o tym mówić. Życzył wszystkim wszystkiego najlepszego, 

aby rok 2016 był naprawdę dobrym rokiem dla powiatu. 

 

Wicestarosta Edmund Winnicki powiedział, że używa samochodu prywatnego do 

celów służbowych, jeśli nie ma samochodu służbowego, to jeśli zachodzi potrzeba 

bierze delegację i jedzie samochodem prywatnym, a radny Brodiuk celowo złośliwie 

to „wytyka”. Stwierdził, że w poprzedniej kadencji podjęto decyzje o budowie oddziału 

zakaźnego mimo, że ani samorząd olsztyński, ani elbląski  tego nie zrobiły, bo 

wiedziały, że jest tylko kilku lekarzy tej specjalności. Oddział zakaźny w Ostródzie, 

którym tak się chwali radny Brodiuk, przynosi 700 tys., 800 tys. zł straty. 

Wicestarosta przypomniał, że w ubiegłej kadencji radny Brodiuk będąc Starostą, też 

wyjeżdżał na różne imprezy za pieniądze publiczne i całą kadencje „przebawił się” 

wraz ze swoją grupą. Zadłużył powiat na 43 mln zł i teraz się dziwi, że nie można 

rozpocząć żadnej inwestycji. Teraz przychodzi czas spłaty zobowiązań, więc nie ma 

możliwości rozpoczęcia inwestycji. 

 

Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły pisma mieszkańca Małdyt w sprawie 

pana Antoniego Smolaka, z którym można zapoznać się w pokoju Nr 216. Wpłynął 
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również wniosek Franciszkańskiego Duszpasterstwa Charytatywnego Parafii Św. 

Franciszka  

z Asyżu o dofinansowanie „Ferii z Bogiem” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

wielodzietnych i bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.  

W piśmie podany jest numer konta, na które można wpłacać pieniądze. 

 

Radny Zbigniew Zabłocki poinformował, że Gazeta Morąska organizuje plebiscyt na 

najlepszego sportowca. Zwrócił się do radnych z apelem o wsparcie tego plebiscytu. 

Powiedział, że przykładem jest radny Tomasz Orłowski, który przeznaczył swoją 

dietę na ten cel. 

 

Przewodniczący złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

 

 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XIII sesję 

Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Wojciech Paliński 
 

Protokołowała 

Barbara Węglarz 


