
PROTOKÓŁ  Nr XL/2014 
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 14 listopada 2014r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1305, zakończono o godz. 1340. 
Podjęto uchwały od Nr XL/317/2014 do Nr XL/319/2014. 
 
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XL sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa  
i zaproszonych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy 
którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Zygmunta Komara. 
 
Wobec braku uwag, Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad: 

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

prognozy finansowej na lata 2014-2028. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady. 

6. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu za 2014 rok. 
7. Podsumowanie IV kadencji Rady Powiatu. 
8. Podsumowanie pracy komisji za okres kadencji Rady. 
9. Podsumowanie pracy Zarządu Powiatu za okres kadencji Rady. 
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
11. Sprawy różne. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XXXIX sesji Rady Powiatu z dnia  
29 października 2014 roku. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
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Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XL/317/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2014-2028, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym Punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2014 rok. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyło 
się posiedzenie Zarządu, który zatwierdził wprowadzenie do budżetu kwoty 18 387 zł 
na obsługę programu „Aktywny samorząd”, realizowanego ze środków PFRON.  
W związku z powyższym, dochody po zmianie wyniosą 119 825 603,89 zł, w tym 
dochody bieżące – 109 332 041,89, dochody majątkowe bez zmian – 10 493 562 zł. 
Wydatki po zmianie wyniosą 120 112 285,89 zł, w tym wydatki bieżące – 
108 936 983,89 zł, wydatki majątkowe bez zmian – 11 175 302 zł. 
Zmiany zostaną również wprowadzone do odpowiednich załączników do uchwały. 
 
 Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie, 
przedstawiła treść  i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XL/318/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej, było czwartym punktem porządku obrad. 
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Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XL/319/2014 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Szóstym punktem porządku obrad były sprawozdania z działalności komisji 
Rady Powiatu za 2014 rok. 
Sprawozdania, przedstawione przez komisje: 

1) Budżetu i Gospodarki, 
2) Oświaty, Kultury i Sportu, 
3) Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, 
4) Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, 
5) Rewizyjną, 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 Podsumowanie IV kadencji Rady Powiatu było następnym punktem porządku 
obrad. 
Podsumowanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podsumowanie pracy komisji za okres 
kadencji Rady. 
Podsumowanie pracy komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Dziewiątym punktem porządku obrad było podsumowanie pracy Zarządu 
Powiatu za okres kadencji Rady. 
Podsumowanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
Zgłoszeń w tym punkcie nie było. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował jednostkom organizacyjnym, służbom, 
inspekcjom, strażom, pracownikom Starostwa, za wspólną pracę w tej kadencji. 
Wyraził słowa uznania i podziękowania Pani Wandzie Łaszkowskiej Przewodniczącej 
Rady Powiatu za dobrą współpracę. Podziękował Wicestaroście Panu Stanisławowi 
Brzozowskiemu, członkom Zarządu Powiatu. Wyrazy podziękowania przekazał 
również Pani Bożenie Szewczyk Skarbnikowi Powiatu. 
 
Przewodnicząca Rady Wanda Łaszkowska powiedziała, że starała się powierzoną 
funkcję wykonywać najlepiej jak potrafi. Podziękowała wszystkim radnym za 
czteroletnią współpracę i życzyła dalszych sukcesów w życiu społecznym  
i zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
 
Następnie Przewodnicząca wspólnie z Wiceprzewodniczącym Andrzejem 
Waszczyszynem, wręczyła radnym podziękowania. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XL ostatnią 
sesję Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 

Wanda Łaszkowska 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 


