
Protokół Nr XL/2018 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 30 października 2018 r. 
 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1410. 
Podjęto uchwały od Nr XL/301/2018 do Nr XL/309/2018. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XL sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 

Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Zbigniewa Zabłockiego. 
 
Przewodniczący poinformował , że na podstawie art.19 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o dwa nowe 
punkty Nr 9 i 10 w brzmieniu: 
 „9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Świetlicy Terapeutycznej w 
Ostródzie.” 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad  
o punkty nr 9 i 10. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowe punkty nr 9 i 10 opowiedziało się 21 
radnych. 
 
Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad rozszerzając 
go o nowe punkty: „9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Świetlicy Terapeutycznej w 
Ostródzie.” 
 
Dotychczasowe punkty od nr 9 do 15, otrzymują numerację od 11 do 17. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2018-2031. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu 
zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania 
rodziców dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno- 
wychowawczych z opłaty za posiłki w stołówkach tych ośrodków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Świetlicy Terapeutycznej w 
Ostródzie. 

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

12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu za 2018 rok. 
13. Podsumowanie pracy komisji za okres kadencji Rady. 
14. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu. 
15. Podsumowanie pracy Zarządu Powiatu za okres kadencji Rady. 
16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
17. Sprawy różne. 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Uwag do protokołu XXXIX sesji Rady Powiatu z dnia 12 września 2018 r. nie 
zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada przyjęła protokół XXXIX sesji jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 
2018-2031. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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. 
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Radny Dariusz Struk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja wstrzymała się od zaopiniowania 
projektu tej 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 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/301/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, została podjęta  15 
głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian                   
w budżecie powiatu na 2018 rok. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja wstrzymała się od zaopiniowania 
projektu tej 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 udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/302/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, została 
podjęta 15 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 4 
do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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. 
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Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja wstrzymała się od zaopiniowania 
projektu tej 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 22 radnych. 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wyniku głosowania,  na wniosek radnego 
Stanisława Orzechowskiego, Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania.  
Uchwała Nr XL/303/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta 13 głosami „za”, przy  
9 głosach „przeciw” i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 
realizację których w 2018 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, 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 udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/304/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została 
podjęta  jednogłośnie- 22 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego 
programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, 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 udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/305/2018 w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, została podjęta  
jednogłośnie-  
22 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, 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 udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/306/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu 
zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, została 
podjęta  jednogłośnie  22 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców 
dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych z opłaty 
za posiłki w stołówkach tych ośrodków  było następnym punktem porządku obrad.  
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, 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 udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/307/2018 w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania 
rodziców dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych  
z opłaty za posiłki w stołówkach tych ośrodków  było następnym punktem porządku 
obrad, została podjęta  jednogłośnie  22 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 9  
do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku było podjęcie uchwały w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie Małgorzata Ostrowska 
poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia dwóch nowych 
przystanków miejscowościach: Grabinek i Zwierzewo oraz aktualizacji nazw dróg 
powiatowych. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał  
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/308/2018 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 22 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie 
było kolejnym punktem porządku obrad. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomasz Podsiadło 
poinformował, że zmiana w statucie Świetlicy Terapeutycznej jest niewielka i dotyczy 
podstawy prawnej w tym dokumencie.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał  
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XL/309/2018 w sprawie zmiany statutu Świetlicy Terapeutycznej                    
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie, 22 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 11 
do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Dwunastym punktem porządku obrad były sprawozdania z działalności komisji Rady 
Powiatu za 2018 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 13 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podsumowanie pracy komisji za okres 
kadencji Rady. 
Podsumowanie pracy komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu było następnym punktem porządku obrad. 
Podsumowanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 Dziewiątym punktem porządku obrad było podsumowanie pracy Zarządu 
Powiatu za okres kadencji Rady. 
Podsumowanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski podziękował radnym za pracę w ciągu 4 lat trwania 
kadencji, której efekty są wymierne i bardzo zadowalające. Podkreślił, że V kadencja 
w historii powiatu jest najlepszą odnośnie wyników finansowych oraz realizacji zadań 
inwestycyjnych. Kolejnym elementem wartym podkreślenia jest zmniejszenie 
zadłużenia powiatu. Poinformował, że całkowita kwota przeznaczona na inwestycje 
to ponad 73 ml zł, z czego pozyskanych środków zewnętrznych jest  47 mln zł a  
środków własnych zaangażowano  prawie 26 mln zł. Zadłużenie powiatu na początku 
2015 roku wynosiło 45.616.000 zł. W trakcie 4 lat spłacono część zobowiązań, w tym 
również spółki i na koniec tej kadencji, łącznie z obligacjami, na które w dniu 
dzisiejszym Rada wyraziła zgodę, dług powiatu opiewał będzie na 41.988.000 zł. W 
2018 roku udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 
prawie 26%. Przy niskich dochodach własnych powiatu taki wynik jest wynikiem 
rewelacyjnym.  
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Starosta podkreślił doskonałą współpracę z samorządami gminnymi, od których 
powiat otrzymał wiele środków na inwestycje drogowe, jak również inwestycje 
realizowane w ostródzkim szpitalu powiatowym. Wiele środków został 
przeznaczonych na ochronę zdrowia, gdzie sięgano również po środki zewnętrzne. 
Zakupiono nowe karetki, nowy tomograf komputerowy, wybudowano blok operacyjny. 
Niedługo zakupiony zostanie nowy rentgen. Dodał, że ważne jest, aby proces 
inwestycyjny nie został zaprzestany, bo jest jedyną drogą dla rozwoju samorządu 
powiatowego.  
Na koniec Starosta podziękował Przewodniczącemu Rady, przewodniczącym 
komisji, radnym - szczególnie kończącym pracę w samorządzie powiatowym. 
Dodał, że zadaniami stojącymi przed nową Radą są między innymi- remont szpitala 
wewnątrz, wykonanie w nim nowej izby przyjęć, oddziału dziecięcego, jak również 
inwestycje drogowe i dokończenie inwestycji w szkołach.  
Podkreślił, że najważniejsze są: współpraca, spokój oraz rozwój powiatu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że jako radny przez cztery kadencje Rady 
Powiatu pełnił różne funkcje: wiceprzewodniczącego Rady, Wicestarosty oraz 
członka Zarządu. Zawsze kierował się prawdą, również podczas trwania tej kadencji.  
Stwierdził, że w jego ocenie nie wszystkie decyzje obecnego Zarządu były 
prawidłowe, dlatego często wypowiadał się na temat tych zagadnień.   
Radny podziękował radnym, pracownikom Starostwa, którzy przez poprzednie 
kadencje i obecnie współpracowali dla dobra powiatu.   
 
Radna Wanda Łaszkowska poinformowała o zakończeniu przez nią działalności 
samorządowej. Podziękowała wszystkim za współpracę w ciągu tych 12 lat, kiedy 
była radną Rady Powiatu. Wyraziła nadzieję, że zostanie zapamiętana jako osoba 
niekonfliktowa, która starała się ze wszystkimi dobrze współpracować.  
Radna zgłosiła uwagi do pracy Przewodniczącego Rady. Podkreśliła, że prowadził 
obrady, sesje bardzo dobrze. Jednak ustawa o samorządzie powiatowym  
szczegółowo  reguluje zadania przewodniczącego rady, którego rolą jest tylko i 
wyłącznie prowadzenie obrad rady oraz organizacja jej pracy. Natomiast 
Przewodniczący Rady tej kadencji wykorzystywał swoją funkcję… 
 
Przewodniczący  zwrócił uwagę radnej Łaszkowskiej, aby ważyła słowa, ponieważ 
już jeden proces radna przegrała. 
 
Radna Łaszkowska kontynuując, poinformowała, że Pan Paliński jako 
Przewodniczący Rady pisał pisma do Wojewody, Kuratora, gdzie wyrażał swoje 
zaniepokojenie funkcjonowaniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łukcie. 
Występował w imieniu mieszkańców Florczaki, Łukty. Zwracał się do różnych 
instytucji o przeprowadzenie kontroli, czym wchodził w kompetencje Wójta Gminy i 
Rady Gminy Łukta. Radna zapytała, jakie Przewodniczący Rady Powiatu ma 
uprawnienia do oceniania, zgłaszania nieprawidłowości w placówce podległej Gminie 
Łukta.  
Wyraziła zdanie, że jest to nadużycie przez niego stanowiska. Nie mógł tego robić, 
ponieważ przewodniczący rady może występować tylko i wyłącznie, gdy Rada 
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Powiatu go to tego upoważni. W przeciwnym wypadku może występować jako 
Wojciech Paliński lub jako radny Paliński.  
 
Przewodniczący, odnosząc się do słów radnej Wandy Łaszowskiej, stwierdził że z 
jego pism wynika jednoznacznie, iż działał w dla dobra ludzi i na wniosek ludzi. Nie 
ma tak naprawdę znaczenia, czy są one pisane jako radny, czy przewodniczący 
rady,  
czy Paliński. Zaznaczył, że radna Łaszkowska, w obecnej kadencji, nie zgłosiła ani 
jednego wniosku w sprawach mieszkańców Gminy Łukta. Nie uczestniczyła także  
w pracach komisji, poza sporadycznymi przypadkami. Nie była członkiem żadnej 
komisji Rady Powiatu. To obrazuje jakie cele radnej przyświecały.  
 
Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że jest radnym nieprzerwanie od 1994 roku,  
w tym od trzech ostatnich kadencji radnym Rady Powiatu. W ciągu tych trzech 
kadencji powiat został zmieniony: została przeniesiona siedziba Starostwa 
Powiatowego, zostało zrobione Centrum Użyteczności Publicznej, Liceum 
Ogólnokształcące  
w Ostródzie, przeniesiono do nowego budynku Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w Ostródzie. Zostało również bardzo dużo zainwestowane w 
ostródzki szpital. Zaznaczył, że poprzednicy obecnego Zarządu spłacili 9 mln zł 
zadłużenia 
 za szpital. Wszystkie zrobione inwestycje pokazują wykonaną pracę zarządów.  
Radny podziękował swoim wyborcom, pracownikom Starostwa za 12 lat współpracy.  
Poprosił o „wyciszenie” sytuacji w szpitalu, aby wszyscy mogli się leczyć w nim  
w spokoju. Następcom, życzył dobrych decyzji, aby „powiat był powiatem 
wszystkich”. Aby każdy z radnych, niezależnie czy jest w opozycji, czy w koalicji 
znalazł w nim swoje miejsce.  
 
Radny Grzegorz Kierozalski wyraził zdanie, że obecna kadencja była bardzo 
spokojna oraz podziękował wszystkim radnym. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, że jest „historią tego powiatu”, ponieważ jest to jego 
piąta kadencja w Radzie Powiatu. Porównując wszystkie kadencje, to co się w nich 
działo, stwierdził że pierwsza Rada najlepiej współpracowała. Potem już nigdy nie 
udało się czegoś podobnego stworzyć. W pierwszej kadencji czerpano 
demokratyczne wzorce z innych instytucji. Opozycja w tamtej Radzie miała swoje 
miejsce.  
Od pewnego momentu drugiej kadencji sytuacja diametralnie się zmieniła.  
Radny wyraził nadzieję, że przyszła Rada, weźmie pod uwagę to, że opozycja też ma 
swoje miejsce, że każdy radny jest ważny.  
Następnie podziękował radnym za współpracę przez ostatnie 4 lata, wyborcom oraz 
przeprosił, jeżeli ktoś poczuł się przez niego urażony. 
 
Następnie radny Zbigniew Zabłocki  podziękował radnym, pracownikom Biura Rady , 
prawnikom obsługującym sesje oraz mediom za współpracę w ciągu trwania V 
kadencji Rady. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
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Przewodniczący odczytał pismo- podziękowania nieobecnego radnego Olgierda 
Dąbrowskiego, które stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący podziękował radnym za współpracę, za słowa wsparcia oraz krytyki. 
Stwierdził, że było to bardzo ważnym doświadczeniem w jego karierze 
samorządowej.  
 
Przewodniczący Rady wręczył podziękowania Staroście Andrzejowi Wiczkowskiemu, 
a następnie Starosta wręczył podziękowania radnym. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XL ostatnią 
sesję Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 
Protokołowała: 

Aneta Markowska 


