PROTOKÓŁ Nr XLII/2010
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 24 maja 2010r.
Obrady rozpoczęto o godz. 9.35, zakończono o godz. 10.15.
Podjęto uchwałę Nr XLII/195/2010.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przed otwarciem sesji Przewodniczący przeprosił za zwłokę w rozpoczęciu sesji
z uwagi na przygotowywanie się telewizji do nagrywania obrad.
Poinformował również, że w dniach 19-22 maja br. wspólnie ze Starostą, wziął udział
w Kongresie Regionów w Świdnicy, gdzie Powiat Ostródzki zajął 5 miejsce
w rankingu powiatów polskich. W związku z tym, Przewodniczący podziękował
pracownikom Starostwa Powiatowego, pracownikom wszystkich jednostek
organizacyjnych, Zarządowi Powiatu ze Starostą na czele, radnym i mieszkańcom
powiatu, za to, że udało się powiatowi zająć te zaszczytne 5 miejsce.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XLII sesję
Rady Powiatu w Ostródzie zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie
powiatowym, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości oraz na
podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym może obradować
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Stanisława Brzozowskiego.
Porządek obrad, zgodnie z propozycją wnioskodawców, brzmiał następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
3. Zamknięcie sesji.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że w budżecie zapisane jest
zadanie pn. „Rewitalizacja budynku powojskowego na nowoczesne Centrum
Użyteczności Publicznej w Ostródzie”, na dofinansowanie którego składany był
wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. W trakcie prac
nad tym wnioskiem i uzgodnieniami z Urzędem Marszałkowskim, wniosek uległ
zmianom, jeżeli chodzi o harmonogram realizacji. Zmiany nie były dokonywane,
ponieważ zarząd czekał na ostateczne decyzje dotyczące przyjęcia do realizacji.
Zarząd uzyskał informację, że otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 6 098 474 zł,
całe zadanie w budżecie jest zapisane w wysokości 8 771 885 zł. Realizacja tego
zadania zaczęła się już w 2009 roku, kiedy wydane były pieniądze na inwentaryzację
obiektu, a także na częściowe przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
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który pozwolił nam złożyć wniosek ze studium wykonalności do funduszy. Zarząd
czekał z decyzją dokonania zmian do chwili uzyskania ostatecznej decyzji.
W związku z tym, że umowę musimy podpisać do końca maja br., zaszła pilna
potrzeba uaktualnienia naszych zapisów, a przede wszystkim włączenie do budżetu
załącznika 4a – „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”. Na prośbę
Urzędu Marszałkowskiego trzeba była rozpisać to zadanie przez wszystkie lata
z takim udziałem, jak jest zapisane w projekcie. W jednorocznym budżecie powiatu
nie było to widoczne i dlatego trzeba było ten załącznik dołączyć. Przy okazji została
dokonana korekta paragrafów dotyczących zmiany numerów końcowych paragrafów
z 8 na 7. Wniosek rozpisany jest do 2012 roku. Złożenie przy studium wykonalności
tego wniosku z programem funkcjonalno-użytkowym, skutkuje tym , że rozpiszemy
przetarg na wykonawstwo w takim działaniu „zaprojektuj – wybuduj”. Przewiduje się,
że pierwsze prace rozpoczną się pod koniec roku, dlatego na ten rok udział na to
zadanie nie jest duży, dopiero w 2011 roku jest całe finansowanie i zakończenie w
2012 roku. Zarząd, wykorzystując dokonanie tych zmian ze względu na podpisanie
umowy do końca maja br., zaproponował Radzie inne następujące zmiany w
budżecie:
1) zwiększenie dochodów z tytułu dochodów własnych w Zespole Szkół
Zawodowych im. Staszica w Ostródzie na zakup materiałów potrzebnych przy
pilnych remontach – 8 083 zł,
2) korekta paragrafu przy zadaniu dotyczącym rewitalizacji budynku
powojskowego – 352 148 zł,
3) przesunięcie ze środków na oświatę na budowę zewnętrznych klatek
schodowych ewakuacyjnych przy budynkach D1, D2 i D3 internatu przy ZSZ
im. Petöfi w Ostródzie – 200 000 zł,
4) przesunięcie z oszczędności na zakup sprzętu komputerowego w starostwie –
7 400 zł,
5) przesunięcie z zadania „Przebudowa ulicy Bema w Morągu” na utrzymanie
zimowe dróg – 194 898 zł,
6) przesunięcie z dwóch zadań publicznych, na które nie wpłynęła żadna oferta,
kwoty w wysokości 4 500 zł na dwa inne, na które wpłynęło więcej ofert,
7) pozostałe przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących
jednostkach: Starostwo, - zw. 16 169 zł, zm. 16 847 zł, CKU – zw. 6 678 zł,
ZSZiO w Morągu – zw. 3 600 zł, zm. 600 zł, ZSL w Morągu – 20 792 zł,
SOSW w Miłakowie – 36 882 zł.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych Adriana Faraś –
Bąk przedstawiła prezentację zadania pn. „Rewitalizacja budynku powojskowego na
nowoczesne Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie”.
Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie.
Radny Grzegorz Socha stwierdził, że czuje się trochę lekceważony, ponieważ nadal
nie ma uzasadnień do uchwał. Radni do projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie otrzymali stertę załączników, natomiast nie otrzymali wyjaśnienia dlaczego,
proponuje się dokonanie tych zmian.
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że radni otrzymali część
opisową do projektu uchwały, która od szeregu lat jest dostarczana radnym w takiej
formie. Z uwagi na to, że przed sesją nie było komisji, Skarbnik poinformowała
o proponowanych zmianach na sesji. W części opisowej, jest wyjaśnienie w jakich
paragrafach zostały dokonane zmiany.
Radny Bogusław Fijas potwierdził zdanie radnego Sochy dotyczące braku
uzasadnienia. Następnie zapytał na czym polegają przesunięcia kwoty 15 900 zł.
Zapytał również, jakie będą koszty utrzymania Centrum Użyteczności Publicznej.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że Rada dała upoważnienie
zarządowi do dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z wynagrodzeniami
i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodującymi ich zwiększenia pomiędzy
rozdziałami i paragrafami oraz przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych
uprawnień do dokonywania przeniesień i zarząd działa w ramach tych upoważnień.
Kwota 15 900 zł dotyczy przesunięcia na organizację zadania Firma Roku.
Naczelnik Adriana Faraś – Bąk odpowiedziała, że koszty utrzymania wyniosą
272 000 zł rocznie. Organizacje, które będą korzystały z tych pomieszczeń będą
płaciły tylko za media.
Radny Bogusław Fijas stwierdził, że Rada powinna zabezpieczyć określona kwotą
dla powodzian w naszym kraju. Na pewno w najbliższym czasie będzie
zorganizowana ogólnopolska akcja samorządów, żeby wspomóc te gminy, które
najbardziej ucierpiały podczas obecnej powodzi. Wskazane jest, aby Zarząd Powiatu,
który przedstawia Radzie propozycje zmian w budżecie, zajął się tym tematem. Jako
źródło sfinansowania tej pomocy, radny wskazał środki z promocji powiatu. Radny
proponował, aby na pomoc dla powodzian przeznaczyć 116 000 zł, którą to kwotę
przeznaczono w ubiegłym roku na zakup gadżetów promocyjnych. Zdaniem radnego,
już na dzisiejszą sesję powinna być przygotowana uchwała w tej kwestii.
Radna Irena Jara odniosła się do wypowiedzi radnego Fijasa i stwierdziła, że każdy
wie, jaki jest budżet powiatu i nie można go rozciągać w dowolny sposób, ale piękną
sprawą byłoby przeznaczenie jednomiesięcznych diet radnych na pomoc dla
powodzian. Wyraziła nadzieję, że za tym przykładem, pójdą radni z innych
samorządów.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że te dwa głosy radnych są bardzo cenne.
Poinformował, że na posiedzeniu zarządu w dniu dzisiejszym przekazał informację
dotyczącą powodzi, którą wspólnie z przewodniczącym widział, jadąc ze Świdnicy.
W dniu dzisiejszym zarząd dyskutował również o potrzebie pomocy jakiejś gminie,
którą dotknęła powódź. Starosta powiedział, że jest w budżecie powiatu rezerwa
ogólna w wysokości 700 000 zł, z której część środków można przeznaczyć na
pomoc dla powodzian, jednak należy mieć wiedzę, której gminie ta pomoc będzie
najbardziej potrzebna.
Wobec brak dalszych zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie
i przedstawił treść projektu uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XLII/195/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok, została
podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XLII sesję
Rady Powiatu w Ostródzie III kadencji.

Protokołowała
Barbara Węglarz

