
PROTOKÓŁ  Nr XIV/2011 
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 29 grudnia 2011r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1105, zakończono o godz. 1315. 
Podjęto uchwały od Nr XIV/93/2011 do Nr XIV/105/2011. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni chwilą ciszy uczcili śmierć żołnierzy Powiatu Ostródzkiego, tj. Marcina 
Szczurowskiego i Piotra Ciesielskiego, którzy zginęli podczas wybuchu bomby  
w Afganistanie.  
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XIV sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad przewodnicząca powołała radnego Mieczysława Piaścika. 
 
Poinformowała, że Zarząd Powiatu wnioskuje o zmianę porządku obrad  
w następujący sposób: 

1) zdjęcie z porządku obrad punktu Nr 9 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały  
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk”, 

2) rozszerzenie porządku obrad o trzy nowe punkty Nr 6, Nr 7 i Nr 8 w brzmieniu: 
„6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2011 i ustalenia planu finansowego tych 
wydatków. 7. 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. 8. Wyrażenie zgody na zastosowanie innej stopy 
 procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży, w tym 
 podjęcie uchwały.” 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie poszczególne punkty zmiany 
porządku obrad. 
 
1. Zdjęcie z porządku obrad punktu Nr 9 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 

wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk”  
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada, 21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wyraziła zgodę na 
 zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 
 

2. Rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 6 w brzmieniu: Podjęcie uchwały  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
 budżetowego 2011 i ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
 W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
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Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad 
 proponowanego punktu. 
 

3. Rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 7 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 23 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad 
 proponowanego punktu. 
 

4. Rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 8 w brzmieniu: „Wyrażenie zgody 
na zastosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży, w tym podjęcie uchwały.” 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad 
 proponowanego punktu. 

 
 
Wobec powyższego, porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą, brzmiał 
następująco: 

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

prognozy finansowej na lata 2011-2020. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Ostródzkiego na lata 2012-2022. 
5. Uchwalenie budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2012 rok, w tym podjęcie 

uchwały. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego 2011 i ustalenia planu finansowego tych 
wydatków. 

7. 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. 

8. Wyrażenie zgody na zastosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na 
raty niespłaconej części ceny sprzedaży, w tym podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmu 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia powiatu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Niepełnosprawni, 

Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji” 
realizowanego w latach 2012-2014. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Warmińsko-
Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. 

13. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2012 rok, w tym 
podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu 
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
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15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady. 

16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
17. Sprawy różne. 

 
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
 Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
 
Radny Cezary Pec zgłosił, że na stronie 10 protokołu w jego wypowiedzi jest błąd 
literowy. Jest „ogłodzenie Ii przetargu”, a powinno być „ogłoszenie II przetargu”. 
 
Przewodnicząca powiedziała, że błąd zostanie poprawiony i poddała pod głosowanie 
protokół XIII sesji Rady Powiatu z dnia 30 listopada br. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że uchwała nie była opiniowana 
przez komisje, ale zmiany znajdujące się w niej zostały omówione na wszystkich 
posiedzeniach komisji. W związku z tym, że wieloletnia prognoza jest pojęciem 
szerszym, zostaje poddana pod głosowanie przez Radę przed uchwałą budżetową. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
 
Uchwała Nr XIV/93/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2011-2020, została podjęta 19 głosami „za”, przy  
4 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. 
 
Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii komisji. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, 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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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że zmiany, które były 
dodatkowo  omawiane na posiedzeniach komisji, Zarząd w dniu dzisiejszym 
zatwierdził i radni otrzymali w dniu dzisiejszym cały materiał, łącznie z tym, który 
otrzymali razem z zawiadomieniem o sesji. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
 
Uchwała Nr XIV/94/2011 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 przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2012-2020. 
 
Przewodnicząca przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2022. 
Uchwała RIO.VIII-0120-796/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2011r. stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Radny Jerzy Adamowicz stwierdził, że w materiałach, które radni otrzymali wcześniej 
w tytule uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2022, natomiast  
w dzisiejszych materiałach jest to prognoza na lata 2012-2020.  
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk wyjaśniła, że przy pierwszej wersji projektu 
uchwały były lata 2012-2022. Po autopoprawce Zarządu zmieniły się lata na 2012-
2020. Autopoprawka nie trafia do zaopiniowania przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, bo RIO tylko raz opiniuje. Możemy zmienić to autopoprawką  
i dlatego nazwa wynika z tytułu tej pierwszej tabeli, gdzie są przedsięwzięcia. 
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020 jest prawidłowa, a to, że RIO 
miała tę pierwszą wersję do zaopiniowania, nie przeszkadza. Taka jest również 
opinia naszego radcy prawnego. Radni głosują za wieloletnią prognozą finansową na 
lata 2012-2020. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr XIV/95/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2012-2020, została podjęta 18 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Powiatu 
Ostródzkiego na 2012 rok. 
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Przewodnicząca przedstawiła pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania 
deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu 
Ostródzkiego na 2012 rok. 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-797/11 oraz uchwała Nr RIO.VIII-0120-798/11 Składu 
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2011r., 
stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii komisji. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. 
 
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 5 głosami 
„za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 
 
Następnie Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego 
Włodzimierza Brodiuka. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Edmund Winnicki powiedział, że budżet jest niełatwy, jest to kontynuacja 
inwestycji rozpoczętych w ubiegłym roku, możliwości powiatu też są ograniczone,  
w związku z tym stwierdził, że nie zamierza wygłaszać przemówień. W imieniu klubu 
radnych morąskich, prosił o wprowadzenie do budżetu 400 000 zł na szpital morąski. 
Powiedział, że sytuacja szpitala morąskiego, w którym leczy się 40% mieszkańców 
naszego powiatu, nie jest łatwa. Planowane są pewne zmiany, o których powie radna 
Ewa Michałowska – Dyrektor szpitala. Radny prosił o przeznaczenie w tym budżecie 
powyższej kwoty na powstanie nowego oddziału, który umożliwi stworzenie nowego 
programu naprawczego i wyjście z długów. Zaproponował przesunięcie kwoty w 
wysokości 400 000 zł z następujących rozdziałów: 
- 75020 – starostwa powiatowe – 300 000 zł, 
- 75075 – promocja jednostek samorządowych – 100 000 zł. 
Powiedział, że w ubiegłym roku radni morąscy mieli obiecane 400 000 zł dla szpitala 
w Morągu, ale do dnia dzisiejszego szpital nie otrzymał tych pieniędzy. Te 400 000 zł 
w jakiś sposób uzdrowi sytuację szpitala morąskiego, a zarazem pomoże 40% 
mieszkańców tego powiatu. Stwierdził, że jeżeli Rada zaakceptuje te proponowane 
zmiany, radni morąscy zaakceptują budżet powiatu na 2012 rok. Radny prosił  
o pozytywne głosowanie za tymi zmianami. 
 
Radna Ewa Michałowska, rozszerzając wniosek radnego Winnickiego, 
poinformowała, że zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przeznaczenie 
środków finansowych na adaptację pomieszczeń w SP ZOZ w Morągu na potrzeby 
utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego. Zakład opiekuńczo-leczniczy nie byłby 
tylko dla mieszkańców Morąga i ościennych gmin, ale dla całego powiatu 
Ostródzkiego. W powiecie nie ma profesjonalnej opieki długoterminowej dla 
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pacjentów, którzy jej potrzebują. Jest to taka forma działalności medycznej, która 
polega na tym, że świadczy profesjonalną opiekę medyczną pacjentom nie 
kwalifikującym się do leczenia w oddziałach ostrych, ale też nie kwalifikujących się do 
opieki domowej. Takich pacjentów jest bardzo dużo. Utworzenie takiego zakładu 
opiekuńczo-leczniczego byłoby z korzyścią nie tylko dla pacjentów całego powiatu, 
ale również dla PZOZ w Ostródzie, ponieważ w chwili obecnej tzw. łóżka ostre są 
zajmowane przez pacjentów, którzy mogliby mieć opiekę w takim zakładzie. Szpital  
w Morągu przechodzi trudny okres ekonomiczny i szykuje się do gruntownych zmian 
reorganizacyjnych. W związku z czym zostanie zlikwidowany oddział ginekologiczno-
położniczy, jak również szpital przechodzi w system planowej chirurgii. Pacjenci tych 
oddziałów będą trafiać do szpitala w Ostródzie, gdzie będą potrzebne dodatkowe 
łóżka. Radna podkreśliła, że również samorząd morąski dostrzega uzasadnioną 
potrzebę ofiarowania pomocy dla placówki w ramach realizacji ustawowych zadań z 
zakresu ochrony zdrowia i będzie partycypował w kosztach tej modernizacji. 
Całkowity koszt adaptacji tych pomieszczeń wynosi ok. 700 000 zł. Stwierdziła, że 
jest w trakcie przygotowywania dokumentacji, ma również zgodę  
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy wariancie pozytywnym ten zakład mógłby 
ruszyć w drugiej połowie roku. Zwróciła się z prośbą o poparcie tego wniosku. 
 
Radna Irena Jara  powiedziała, że do tematu szpitala w Morągu Zarząd wracał kilka 
razy i szukał rozwiązania tego problemu. Zdaniem radnej, Zarząd przychyli się do 
tego co powiedział radny Winnicki, ale starania były ukierunkowane na zakup 
sprzętu. Obiecała, że pomoc będzie i radni morąscy nie są sami z tym problemem. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował radnemu Winnickiemu za ciepłe słowa 
odnośnie budżetu. One były potrzebne Radzie, wskazują potrzebę pracy nie tylko 
Zarządu, ale całej rady, bo takie są teraz trudne budżety. Stwierdził, że w internecie 
obejrzał sesję rady Miejskiej w Morągu i bardzo się zdziwił i zaniepokoił 
wypowiedziami Burmistrza Sobierajskiego. Sytuacja finansowa szpitala w Morągu nie 
jest jasna, jeśli patrzy się z boku. W rozmowie z Burmistrzem nie padały żadne 
kwoty, a wynikało tylko jedno: sytuacja szpitala jest bardzo trudna. Dzisiaj nie 
możemy mówić o pieniądzach, jeśli nie znamy przyczyn, nie znamy zweryfikowania, 
audytu. Stwierdził, że byłby nieodpowiedzialnym Starostą, gdyby dzisiaj proponował 
przekazywanie jakichkolwiek środków na szpital morąski. Radna Michałowska mówi 
o planach, a tu potrzebne są konkrety: audyt szpitala. Jeśli powiat ma przekazać 
pieniądze, to musi dzisiaj ten audyt znać. Podjęcie takiej decyzji w dniu dzisiejszym 
byłoby złą decyzją, bo musi ona być poparta audytem, zweryfikowaniem. Nad 
publicznymi pieniędzmi Zarząd pochyla się z pełnymi analizami. Nigdy nie były 
obiecywane jakiekolwiek pieniądze, Zarząd pochylał się nad propozycją zakupu 
sprzętu, o czym mówiła radna Jara. Mówiąc o pieniądzach, Zarząd musi znać audyt, 
kondycję finansową pełną, możliwości szpitala wyjścia z tej sytuacji. Ten temat 
powinien stanąć na posiedzeniu Zarządu, bo Zarząd może taka propozycję Radzie 
przedstawić. Jednak sytuacja szpitala musi być jasna, czytelna i klarowna dla 
samorządu powiatu. Wniosek radnej Michałowskiej stanie na Zarządzie, ale musi być 
poparty audytem, weryfikacją finansową, kondycją szpitala. „To musi być, bo inaczej 
jesteśmy nieodpowiedzialni, podejmując decyzje odnośnie tego szpitala.” Program 
naprawczy musi być i wtedy powiat, jako samorząd odpowiedzialny za wszystkich 
jego mieszkańców, będzie decydować. 
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Radna Ewa Michałowska stwierdziła, że nie widziała żadnych dokumentów spółki 
powiatowej w Ostródzie, kiedy Rada Powiatu głosowała za kilkumilionowymi 
obligacjami, poręczeniami. Podczas składania wniosku o dofinansowanie 
modernizacji oddziału neurologii, szpital morąski był w dobrej kondycji finansowej, 
jednak dobrej woli pomocy też nie było. Wniosek o dofinansowanie utworzenia 
zakładu opiekuńczo-leczniczego wypłynął w październiku, więc gdyby Zarząd 
poprosił o informacje finansowe, ekonomiczne, czy program naprawczy, na pewno 
uzyskałby je. 
 
Radny Edmund Winnicki  powiedział, że rok temu Starosta podobne słowa wygłosił 
przy budżecie: „musimy się zaznajomić z sytuacja ekonomiczną szpitala”. To jest 
taka „spychologia”. Było spotkanie w szpitalu w Ostródzie, na którym obecny był 
Burmistrz Sobierajski i wtedy mówiono, że środki dla szpitala morąskiego do końca 
roku się znajdą. Zwrócił się do członka zarządu Bogdana Głowacza i powiedział,  
że to on obiecał, iż zrobi wszystko, żeby te środki znalazły się w szpitalu morąskim. 
Radny stwierdził, ze minął rok, a radny Głowacz nic w tym kierunku nie zrobił. 
Sytuacja jak była na początku roku, taka jest obecnie. Zdaniem radnego, 400 000 zł 
to nie jest majątek dla 120-milionowego budżetu. Te pieniądze nie będą 
zmarnowane, bo pani Dyrektor i grupa ludzi kierujących tym szpitalem, głęboko to 
rozważą, zastanowią się i najlepiej oni, nie kto inny, będą wiedzieli na co te środki 
przeznaczyć. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że to w gestii dyrektora szpitala jest 
przedstawienie dokumentów potwierdzających wyjście z zadłużenia, naprawę. 
Spółka w Ostródzie jest spółką powiatową, więc powiat udziela poręczeń. Radna 
Michałowska występuje tu jako dyrektor szpitala, a nie radna dbająca o finanse 
powiatu. Powiat ma różne jednostki, a między innymi szpital, który jest też 
powiatowy. Przypomniał, że dwa lata temu proponował Burmistrzowi, wspólnie  
z byłym prezesem spółki, współpracę dotyczącą wejścia w konsorcjum. Propozycja 
nie została przyjęta, a być może było to dobre wyjście. Dzisiaj kwestię pomocy 
należy rozpatrzyć po zapoznaniu się i przeanalizowaniu dokumentów finansowych. 
 
Radny Artur Munje zapytał, czym skutkowałoby zmniejszenie wydatków  
w administracji – 300 000 zł i w promocji – 100 000 zł. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że ten wniosek, aby mógł być 
głosowany, powinien być uzupełniony, bo budżet prowadzony jest w szczegółowości: 
dział, rozdział, paragraf. Prosiła o wskazanie, z jakich paragrafów radny proponuje to 
zdjąć. Cały budżet rozdziału 75020 wynosi 11 766 000 zł, a na to się składają 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup materiałów. Cała 
rzeczówka była planowana z oszczędnościami, w niektórych wypadkach na poziomie 
roku nawet bez inflacji, a w niektórych nawet poniżej. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, 
to Zarząd zdjął 350 000 zł w stosunku do pierwotnego planu i z promocji – 300 000 
zł. Zarząd już ograniczył część zadań w promocji, które były zaplanowane na 
poziomie tego roku. Wynagrodzenia są zaplanowane na etaty istniejące, nagroda 
jest zdjęta do minimum. Materiały i zakupy usług są zaplanowane na poziomie tego 
roku i dotyczą głównie Wydziału Komunikacji, a plan jest pod dochody realizowane 
przez ten wydział. Stwierdziła, że jeżeli byłoby zdjęcie z rzeczówki, to musiałoby być 
ograniczenie działalności i zamknięcie niektórych działań, a jeżeli z wynagrodzeń,  
to zwolnienie niektórych pracowników. 
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Radna Teresa Stasiulewicz proponowała zakończyć ten temat, ponieważ są to na 
razie rozważania teoretyczne, wirtualne: „ani nie dajemy jeszcze tych pieniędzy, ani 
nie zabieramy”. Zdaniem radnej, decyzję w sprawie dofinansowania szpitala 
morąskiego należy podjąć po zapoznaniu się z biznesplanem. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że każdemu zależy na tym, żeby było 
dobrze. Radni zapoznali się dzisiaj z informacją dotyczącą skutków przesunięcia 
środków z wynagrodzeń w starostwie, tj. konieczności zwolnienia niektórych 
pracowników. Poinformował, że 5 pracowników trzeba będzie zatrudnić w Centrum 
Użyteczności Publicznej. Jest to jeden z nielicznych programów, gdzie 
stowarzyszenia znajdą swoje miejsce. W promocji zdjęto 300 000 zł a pozostałe 
wydatki ograniczono tylko do kontynuacji projektów. Proponował pochylić się na 
tematem szpitala morąskiego po uzyskaniu więcej informacji, po dokładnym 
wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z finansami tego szpitala, pokazaniu 
programu naprawczego. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska prosiła radnego Winnickiego, jeśli podtrzymuje 
swój wniosek, o sprecyzowanie z jakich paragrafów proponuje przesunąć pieniądze. 
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że to jest najważniejsza sesja roku, sesja 
budżetowa, na której Rada decyduje o finansach, czy i jak powiat się będzie rozwijał. 
Nie można odpychać tego tematu na bok, jakby go nie było. Radni morąscy nie chcą 
nikomu zabierać, po prostu taki przykład podali. Zarząd może zaraz na początku roku 
zaproponować Radzie zmiany w budżecie. 
Radny prosił o 15 minut przerwy w obradach, aby można było sprecyzować wniosek. 
 
Przewodnicząca o godz. 12.10 ogłosiła 15 minut przerwy w obradach. 
 
 Po przerwie o godz. 12.25 Przewodnicząca wznowiła obrady i przypomniała, 
że aktualnie realizowany jest punkt w brzmieniu: „Uchwalenie budżetu Powiatu 
Ostródzkiego na 2012 rok, w tym podjęcie uchwały”. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poinformował, że w przerwie zebrał się Zarząd 
Powiatu, który doszedł do wniosku, iż rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 
szpitala morąskiego będzie możliwe po złożeniu konkretnych wniosków przez 
samorząd morąski, po przedstawieniu audytu wraz z bilansem szpitala za 2011 rok 
oraz programu naprawczego wraz z partycypacją finansową gminy Morąg. 
Dofinansowanie możliwe będzie w kwocie nie wyższej niż poręczenie kredytu 
zapisane w budżecie powiatu na 2012 rok, czyli 247 000 zł. 
 
Radny Edmund Winnicki podziękował Staroście za spotkanie się Zarządu, za słowa, 
które przed chwilą wypowiedział i za dobrą wolę. Następnie precyzując swój wniosek 
wskazał paragrafy, z których proponuje przesunąć kwotę w wysokości 400 000 zł  
z przeznaczeniem na pomoc dla szpitala morąskiego: dział 75020 – starostwa 
powiatowe, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 200 000 zł i § 4300 – zakup 
usług pozostałych – 100 000 zł oraz dział 75075 – promocja jednostek 
samorządowych, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 50 000 zł i § 4300 – 
zakup usług pozostałych – 50 000 zł. Stwierdził, że w kompetencji Zarządu jest 
zaproponowanie Radzie zmian na następnej sesji, jeśli uzna, że te środki powinny 
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pozostać w tych paragrafach. Zapewnił, że klub radnych morąskich na pewno poprze 
propozycję Zarządu. Radny prosił Radę o poparcie tego wniosku. 
 
Radna Bogusława Orzechowska zapytała, w jakiej kwocie zadeklarował pomoc dla 
szpitala Burmistrz Morąga, bo jest to szpital morąski. 
 
Radna Ewa Michałowska odpowiedziała, że Burmistrz w rozmowie wstępnie 
zadeklarował kwotę 400 000 zł. Środki finansowe są również na koncie spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona 5 lat temu, ale nie 
podjęła swojej działalności i obecnie jest w trakcie likwidacji. Na sesji nie było 
żadnych deklaracji Burmistrza, ponieważ sesja dotyczyła likwidacji oddziału 
ginekologiczno-położniczego. Była tylko informacja na temat utworzenia zakładu 
opiekuńczo-leczniczego. Nie było również żadnych deklaracji Narodowego Funduszu 
Zdrowia, że ten zakład ma szansę ruszyć w 2012 roku. 
 
Radny Edmund Winnicki powiedział, że Rada Miejska w Morągu jest organem 
założycielskim tego szpitala i nie ważne, ile szpital ma długów, to gmina będzie  
te długi spłacała, tak jak samorząd powiatowy spłacał 9 mln zł długów szpitala 
powiatowego w Ostródzie. Proponował nie zastanawiać się, jaką kwotę zadeklaruje 
Burmistrz dla szpitala w Morągu, bo i tak, jeśli będzie trzeba, to będzie ponosił 
konsekwencje. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie 
i poddała pod głosowanie wniosek radnego Winnickiego o przesunięcia 
poszczególnych kwot z proponowanych paragrafów. 
 
Radny Cezary Wawrzyński proponował, aby Rada przegłosowała propozycję 
przesunięcia całej kwoty, ponieważ wniosek dotyczył dofinansowania w kwocie 
400 000 zł. 
 
Wobec powyższego, Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek  
o przesunięcie: z działu 75020 – starostwa powiatowe, § 4210 – zakup materiałów  
i wyposażenia – 200 000 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych – 100 000 zł oraz   
z dział 75075 – promocja jednostek samorządowych, § 4210 – zakup materiałów  
i wyposażenia – 50 000 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych – 50 000 zł. Łącznie 
400 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla szpitala morąskiego. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada, 9 głosami „za”, przy 11 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, 
odrzuciła wniosek. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2012 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez 
Zarząd Powiatu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/96/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na 
2012 rok, została podjęta 14 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”, 4 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował tym wszystkim, którzy poparli ten budżet,  
który daje możliwości realizacji zadań zaplanowanych na 2012 rok. Stwierdził także, 
że sytuacja finansowa we wszystkich samorządach w najbliższych latach będzie 
bardzo trudna. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2011 i ustalenia planu finansowego tych wydatków, 
było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przypomniała, że na posiedzeniach komisji 
informowała, jakie zadania ujęte są w wykazie wydatków niewygasających. W dniu 
dzisiejszym Zarząd zatwierdził te zadania, oprócz udziału własnego do zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty” w kwocie 
662 770 zł, która była potrzebna do zbilansowania budżetu w 2011 roku, w związku  
z tym, że otrzymaliśmy informację o braku realizacji w 2011 roku wniosku o płatność 
dotyczącą informatyzacji. Środki te zastąpią brak w budżecie kwoty w wysokości 
652 000 zł, potrzebnej do zamknięcia budżetu, natomiast środki z informatyzacji, 
które wpłyną w 2012 zostaną przeznaczone na przebudowę drogi Drulity-Marzewo-
Sambród-Małdyty, o czym Rada zadecyduje przy zmianach budżetu w przyszłym 
roku. Obecnie wykaz wydatków zawiera 17 zadań. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła treść projektu uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XIV/97/2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2011 i ustalenia planu finansowego tych wydatków, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
 Następnym 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. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XIV/98/2011 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 11 do protokołu. 
 
 
 Wyrażenie zgody na zastosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na 
raty niespłaconej części ceny sprzedaży, w tym podjęcie uchwały, było kolejnym 
punktem porządku obrad. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XIV/99/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy 
procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Powiatu Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii komisji. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, 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. 
 
Następnie Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Budżetu i Gospodarki oraz 
Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia wnioskowały  
o wykreślenie w § 1 projektu uchwały, w dodawanym § 7a,  ustępu 3 w brzmieniu: „3. 
W przypadku gdy lokal wyposażony jest we wszystkie media stawkę bazową czynszu 
zwiększa się o 10%.” 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wykreślenie z projektu uchwały propozycji 
komisji. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie, 
przedstawiła treść projektu uchwały i poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XIV/100/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmu 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości mienia powiatu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii komisji. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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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 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 
Uchwała Nr XIV/101/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia powiatu, 
została podjęta 15 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Niepełnosprawni, 
Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji” realizowanego  
w latach 2012-2014, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii komisji. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, 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. 
 
Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński przeprosił, że nie zgłosił tego na posiedzeniach komisji, 
ale prosi o wyjaśnienie adnotacji radcy prawnego na projekcie uchwały w brzmieniu: 
„Wskazany w podstawie prawnej przepis nie stanowi podstawy do uchwalenia 
przystąpienia do projektu. Art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej jest przepisem 
określającym zadania własne i nie może być podstawą prawną uchwały.” 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska wyjaśniła, że niektóre instytucje wyraźnie 
życzą sobie, żeby były podejmowane tego typu uchwały intencyjne. Jest to podobno 
warunkiem, żeby móc ubiegać się o jakiekolwiek środki. W związku z tym, prawnik 
poprzez taki zapis sygnalizuje tylko, że nie ma podstaw do podjęcia tego typu 
uchwały, natomiast nadzór Wojewody z reguły nie uchyla takich uchwał, traktując je 
jako nie wywołujące niepożądanych skutków. Stwierdziła, że jeżeli ma to służyć 
pozyskaniu środków, to proponuje podjąć tego typu uchwałę, jednak swoje 
zastrzeżenia musiała zgłosić. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie 
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
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Uchwała Nr XIV/102/2011 w sprawie przystąpienia do projektu „Niepełnosprawni, 
Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji” realizowanego w 
latach 2012-2014, została podjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się”  
i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
 Dwunastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do stowarzyszenia Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja 
Turystyczna. 
 
Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii komisji. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, 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. 
 
Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Artur Munje zapytał, czy skoro powiat nie występuje ze Stowarzyszenia Gmin 
RP Euroregion Bałtyk i nadal będzie płacił składki, to z jakiego paragrafu budżetu 
powiatu pochodzą środki na składkę w stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurska 
Regionalna Organizacja Turystyczna, bo to jest taka sama składka. Powiedział, że 
ma wątpliwość, jeśli chodzi o członkostwo w WMROT, ponieważ powiat jest też 
członkiem Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podległej jakby 
WMROT i będącej jej członkiem. Zapytał, czy jest zasadne być członkiem WMROT, 
skoro ZLOT spełnia te cele. 
 
Zdaniem Przewodniczącej, radny, który jest specjalistą w promocji, powinien radnym 
podpowiedzieć, czy jest zasadne, czy nie. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że radny wie lepiej, bo jest 
pracownikiem promocji w Urzędzie Miasta, więc te pytania są na pewno zasadne. 
Stwierdził, że przynajmniej przez rok trzeba sprawdzić, czy członkostwo powiatu jest 
zasadne. Jeśli chodzi o podległość, to ZLOT nie jest podległa WMROT, nie mniej 
jednak współpracują ze sobą. Starosta powiedział, że pierwszą decyzją Zarządu było 
wystąpienie ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, ale po przeanalizowaniu 
na posiedzeniach komisji, Zarząd wycofał się z tej decyzji. Jeżeli chodzi o składki,  
to środki na ten cel pochodzą z promocji. 
 
Radna Bogusława Orzechowska zapytała, ile będzie kosztowała przynależność do 
tego stowarzyszenia. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że składka roczna wynosi 5 500 zł 
rocznie. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie 
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
 
Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Warmińsko-
Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, została podjęta 17 głosami „za”, przy 
1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
 Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2012 rok, w tym 
podjęcie uchwały, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Budżetu i Gospodarki oraz Komisja 
Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia wnioskują o: 

1) zsynchronizowanie posiedzeń komisji, na których będą poruszane tematy 
dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych, 

2) w załączniku Nr 4 (Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego  
i Zdrowia) zamianę tematu, który miał być realizowany w maju z tematem 
 realizowanym w czerwcu oraz temat realizowany we wrześniu z tematem 
 październikowym. 

 
Zdaniem Przewodniczącej, jeśli chodzi o pierwszy wniosek, przewodniczący komisji 
czy całe komisje powinny przy opracowywaniu planów pracy, same to zrobić. Radni 
na sesji nie będą dokładnie wnikali w te plany, żeby były one zsynchronizowane.  
W rozmowie podczas przerwy, przewodniczący stwierdzili, ze w zasadzie komisje 
mają różne tematy w poszczególnych jednostkach. To jest do analizy 
poszczególnych komisji. Drugi wniosek dotyczył zamiany tematu majowego na 
czerwcowym Przewodnicząca zapytała Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia, czy komisja wprowadza taką poprawkę do swojego 
planu pracy. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz potwierdziła wprowadzenie poprawki do planu pracy 
Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia. Zmiana polega na 
zamianie tematu w brzmieniu: „Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka szkolno-
Wychowawczego w Szymanowie” z tematem: „Stan przygotowań do sezonu letniego 
w zakresie bezpieczeństwa”. Temat październikowy jest już zsynchronizowany  
z Komisją Budżetu i Gospodarki. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska proponowała przegłosować pozostałe plany 
pracy w takiej wersji, jak zostały przedstawione w projekcie uchwały lub, jeżeli 
przewodniczący komisji wyrażają wolę uzgodnienia, to zostanie ogłoszona przerwa  
w obradach w celu zsynchronizowania wyjazdów komisji do jednostek 
organizacyjnych. Jeżeli nie, to plany zostaną w obecnej wersji, a w trakcie roku, jeżeli 
takie zmiany będą potrzebne, Rada je zatwierdzi. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń dotyczących ogłoszenia przerwy, Przewodnicząca 
poddała pod głosowanie projekt uchwały z poprawką dotyczącą zamiany tematów  
w maju i czerwcu w planie pracy Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego 
i Zdrowia. 
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W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
 
Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady 
Powiatu na 2012 rok, została podjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 
się” i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady 
Powiatu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii komisji. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, 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 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
 
Uchwała Nr XIV/105/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu 
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn prosił Zarząd o zwrócenie się do Inspekcji Ruchu 
Drogowego i Komendy Powiatowej Policji o wzmożenie kontroli samochodów 
ciężarowych wywożących żwir z kopalni na terenie gminy Dąbrówno, pod względem 
przeładowania tych samochodów i pod względem szybkości jazdy. W związku  
z budową drogi Nr 7, drogami na terenie tej gminy przejeżdża nawet do 1000 
samochodów na dobę. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców ze względu na huk, 
szum ale również ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. 
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Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że tymi sprawami zajmuje się Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczącym jest Starosta. Stwierdził, że 
postara się zwołać posiedzenie komisji w styczniu w tym temacie, ponieważ jest to 
duży problem. Z drugiej strony, stwierdził Starosta, mamy budowę drogi Nr 7, a przy 
takich inwestycjach niszczą się drogi powiatowe i gminne.  
Starosta podziękował wszystkim radnym, pracownikom, naczelnikom za dobry dla 
samorządu powiatu ostródzkiego rok 2011 i życzył wszystkim również dobrego 2012 
roku i wszystkiego najlepszego. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie  
i w imieniu swoim oraz wiceprzewodniczących Rady, podziękowała całemu 
Zarządowi, Staroście, Wicestaroście, wszystkim radnym, za pracę i współpracę. 
Życzyła wszystkim, aby ten 2012 rok nie był gorszy, aby to co zostało zaplanowane 
w budżecie, w planach i w działaniach, udało się zrealizować, żeby wszyscy mieli do 
siebie wiele wyrozumiałości i życzliwości i aby wszystkim w tym 2012 roku było lepiej. 
Życzyła również, aby szpital w Morągu rozwiązał swoje problemy. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XIV sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 

Wanda Łaszkowska 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


