
PROTOKÓŁ  Nr XLIV/2010 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 25 sierpnia 2010r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 14.00, zakończono o godz. 14.25. 
 
Podjęto uchwałę Nr XLIV/201/2010. 
 
  W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XLIV 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 Zarządu o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radną Elżbietę Głowacką - Kutarba. 
 
 
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 powodem zwołania sesji było 
wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego 
budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz  
z zagospodarowaniem otoczenia”, w związku z otrzymaniem informacji  
o dofinansowaniu tego projektu. Wniosek na to zadanie w pierwszym rozdaniu nie 
uzyskał akceptacji, dlatego zadanie nie było wprowadzone do budżetu. Całość 
zadania opiewa na kwotę 5 752 773 zł, na rok bieżący jest to kwota 145 963 zł, 
udział własny 24 807 zł. Jeśli w dniu dzisiejszym Rada zatwierdzi zmiany w budżecie, 
to jutro będzie podpisana umowa u Marszałka Województwa i od razu zostanie 
złożony wniosek o zwrot poniesionych wcześniej kosztów, ponieważ jest możliwość 
refundacji tych kosztów. W związku z tym w 2010 roku wpłynie do budżetu kwota  
w wysokości 121 156 zł, czyli pokryje udział własny w tym roku. W roku 2011  udział 
własny – 1 137 392 zł,  dofinansowanie - 2 652 652,29 zł; rok 2012 – udział własny 
509 122 zł, dofinansowanie 1 187 386,75 zł. Poinformowała, że przy okazji Zarząd 
proponuje dokonanie innych zmian w budżecie. Następnie Skarbnik przedstawiła 
propozycje Zarządu dotyczące zmian w budżecie powiatu na 2010 rok: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu dotacji na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji 
ratowniczej w czasie powodzi w maju i w czerwcu 2010r. – 2 123 zł, 
- zwiększenie dotyczące korekty dotacji na remonty dróg „Schetynówki” – 40 965 zł, 
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- zwiększenie z tytułu dotacji na realizację zadania z programu Leonardo da Vinci 
„Otwarci na europejski rynek pracy” – 208 940 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego 
budynku LO w Ostródzie” (RPO) – 121 156 zł, 
- zwiększenie dochodów własnych w ZDP – 19 414 zł, 
- zwiększenie dochodów własnych w ZSR w Ostródzie – 7 400 zł, 
2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w Komendzie Straży Pożarnej z tytułu zwiększenia dotacji na pokrycie 
kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi – 2 123 zł, 
- zwiększenie w Starostwie z tytułu korekty dotacji na remonty dróg „Schetynówki” – 
40 965 zł, 
- zwiększenie w Starostwie z tytułu dotacji na realizację zadania z programu 
Leonardo da Vinci „Otwarci na europejski rynek pracy” – 255 971 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego 
budynku LO w Ostródzie” (RPO) – 74 125 zł, 
- zwiększenie w ZDP z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 19 414 zł, 
- zwiększenie w ZSR z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 7 400 zł, 
3/ korekta inwestycji: 
- zwiększenie na zadanie pn. „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie” – 
74 125 zł, 
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: 
ZDP – 127 262 zł, Nadzór Budowlany – 3 324 zł, Starostwo – zw. 1 586 zł, zm. 9 306 
zł, ZSZ im. Staszica w Ostródzie – zw. 720 zł, SOSW w Szymanowie – zw. 7 000 zł, 
ZSZ w Dobrocinie – 2 336 zł, SOSW w Ostródzie – 7 098 zł, PCPR – 64 978 zł. 
Kwota w wysokości  127 262 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych zostanie przesunięta 
na: 61 000 zł na remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Szczepankowo – 
Gierzwałd – Pacółtowo i 65 571 zł na dokumentację techniczną na budowę garaży 
na sprzęt ZDP, w związku z koniecznością opuszczenia przez ZDP do końca roku 
garaży na terenie byłej jednostki wojskowej. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie i zapytał, czy w tym projekcie 
zaszły jakieś zmiany w stosunku do wcześniejszego wniosku. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych Adriana Faraś-Bąk 
odpowiedziała, że poza renowacją całego obiektu LO, w wyniku realizacji projektu,  
w zaadaptowanych piwnicach zostaną utworzone: 

1) biblioteka powiatowa; 
2) Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej; 
3) archiwum. 

Do pomieszczeń piwnicznych zostanie przeniesiona również biblioteka szkolna. 
Zakres prac objętych projektem obejmuje: 
- adaptację pomieszczeń piwnicznych, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- remont posadzek i malowanie pomieszczeń, 
- remont dachu budynku, 
- oczyszczenie elewacji, 
- docieplenie stropu, 
- remont drogi dojazdowej, chodników i schodów, 
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i CO, 
- remont ogrodzenia. 
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Planowany termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2012 r. 
 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie Dariusz Bujak powiedział, że 
bardzo się cieszy z pozyskanych środków na remont budynku liceum. Złożył 
podziękowania Zarządowi i Staroście za starania, jakie poczyniono w celu zmienienia 
wizerunku tej szkoły. Powiedział, że ten budynek od wielu lat nie był remontowany,  
a wymagał gruntownego remontu. Wiadomo, że budynek jest pod nadzorem 
konserwatora zabytków i jakiekolwiek prace wykonane w tym budynku muszą być  
z nim uzgadniane, a to znaczenie podraża koszty. Co roku na eksploatację budynku 
przeznacza się ogromne kwoty, z których większość, to środki przeznaczone na 
ogrzewanie. Zdaniem dyrektora, po remoncie te koszty zostaną znacznie obniżone. 
Podziękował Zarządowi Powiatu, Staroście i całej Radzie Powiatu za umożliwienie 
wykonania remontu budynku LO.  
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego  
i Funduszy Pomocowych Adrianie Faraś-Bąk oraz inspektor Dorocie Szczurowskiej 
za przygotowanie tego projektu, który jest jednym z najlepszych projektów 
uczestniczących w tym konkursie. Pogratulował również samorządowi Morąga, który 
pozyskał duże pieniądze na renowację pięknego parku w Morągu. Zdaniem Starosty, 
te pieniądze nie tylko pokażą piękno szkoły, czy parku, ale wkomponują się  
w odnowienie, przywrócenie blasku tym miastom, czyli Ostródzie i Morągowi. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i przedstawił projekt uchwały. 
 
Podczas głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XLIV/201/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo od Burmistrza Miasta i Gminy 
Bogatynia z prośbą o wsparcie finansowe. Prosił przewodniczących komisji o zajęcie 
się tą sprawą na najbliższych posiedzeniach poszczególnych komisji. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XLIV sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Bogdan Purzycki 
 
 
Protokołowała  
Barbara Węglarz 
 


