PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 10 listopada 2010r.
Obrady rozpoczęto o godz. 10.25, zakończono o godz. 13.05.
Podjęto uchwały od Nr XLVI/211/2010 do Nr XLVI/219/2010.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XLVI sesję Rady
Powiatu w Ostródzie, powitał radnych, zaproszonych gości w osobach dyrektorów
jednostek organizacyjnych, szefów służb, inspekcji i straży, naczelników wydziałów
Starostwa Powiatowego oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy
którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radnego Jana Kacprzyka.
Następnie przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad
poprzez dodanie nowych punktów Nr 9, Nr 10 i Nr 11 w brzmieniu: „9. Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na
ustanowienie hipoteki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu konsultacji
społecznych z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Wniosek zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący poinformował, że proponowana uchwała w 9 punkcie porządku
obrad dotyczy zgody na zamianę nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej w Ostródzie na
nieruchomość Skarbu Państwa przy ul. Pieniężnego w Ostródzie.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska wyjaśniła, że w punkcie 10 Zarząd proponuje
zmianę uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki, do której
wkradła się pomyłka. W proponowanej uchwale zamienia się zwrot „w kwocie” na „do
kwoty” oraz bardziej ogólnie określa się podmiot, na rzecz którego ustanawia się
zabezpieczenie. Jeśli chodzi o proponowany 11 punkt, to zgodnie z orzeczeniem
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 26 października, uchwała jest
aktem prawa miejscowego, natomiast uchwała podjęta przez Radę 29 września br.
wchodziła w życie z dniem podjęcia, a powinna wchodzić 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Podczas głosowania na sali obecnych było 21 radnych.
Rada, 19 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”,
wyraziła zgodę na zmianę porządku obrad poprzez rozszerzenie o proponowane trzy
punkty.
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Wobec powyższego, porządek obrad brzmiał następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja na temat działalności Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego, w tym podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.
7. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny, w tym podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2010 roku
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na
ustanowienie hipoteki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
i z realizacji uchwał Rady.
13. Sprawozdanie z działalności komisji Rady za 2010 rok.
14. Podsumowanie III kadencji Rady Powiatu.
15. Podsumowanie pracy komisji za okres kadencji Rady.
16. Podsumowanie pracy Zarządu Powiatu za okres kadencji Rady.
17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
18. Sprawy różne.
19. Wręczenie podziękowań.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
Uwag do protokołu z XLV sesji Rady Powiatu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Drugim punktem porządku obrad była informacja na temat rocznej działalności
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego.
Informację, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu, przedstawiła pani Anna Monist
pełniąca funkcję sekretarza Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
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Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2010 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że wszystkie zmian omawiane były
na posiedzeniach komisji przedsesyjnych. Zarząd zatwierdził również te zmiany,
o których pani Skarbnik informowała komisje przez posiedzeniem Zarządu.
Radna Irena Jara Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Celina Winnicka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Ryszard Bogucki Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja nie zaopiniowała żadnego projektu
uchwały podczas swojego posiedzenia o tematyce przedsesyjnej, z uwagi na brak
quorum.
W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący przedstawił projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XLVI/211/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,
została podjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Radna Irena Jara Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki,
projekt uchwały głosami: 7 „za” przy 2 „wstrzymujących się”, został zaopiniowany
pozytywnie.
Radna Celina Winnicka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący przedstawił projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XLVI/212/2010 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta 15 głosami „za”, przy 2
głosach „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
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Następnym punktem porządku obrad było udzielenie pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym podjęcie uchwały.
Radna Irena Jara Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Celina Winnicka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący przedstawił projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XLVI/213/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Ostródzkiego.
Radna Irena Jara Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Celina Winnicka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący przedstawił projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XLVI/214/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny, w tym podjęcie uchwały, było
następnym punktem porządku obrad.
Radna Irena Jara Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Celina Winnicka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący przedstawił projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XLVI/215/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na
realizację których w 2010 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Radna Irena Jara Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Celina Winnicka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący przedstawił projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XLVI/216/2010 w sprawie zmiany uchwały określającej zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2010 roku
przeznacza
się
środki
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Radna Irena Jara Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że komisje były zapoznane z tematem, jednak nie było głosowania
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Pec powiedział, że dziwi się, iż zamienia się nieruchomości bez
obowiązku dopłaty, skoro te dwie nieruchomości różnią się powierzchnią.
Powierzchnia budynku po byłej Prokuraturze Rejonowej jest o połowie mniejsza niż
budynku po byłej szkole SOSW. Zapytał, jaka jest wartość tej nieruchomości,
ponieważ za nieruchomość przy ul. Olsztyńskiej powiat miał otrzymać 1 mln zł.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska powiedziała, że jeśli chodzi o zamianę między
jednostką samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa, to ustawa nie przewiduje
dopłat.
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Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że nieruchomości obecnie na rynku słabo
się sprzedają. Budynek przy ul. Olsztyńskiej groził katastrofą budowlaną, więc szkoła
została przeniesiona, a ten budynek został przeznaczony do sprzedaży. Do tej pory
nie udało się go sprzedać. Lokalizacja budynku po byłej prokuraturze jest
zdecydowanie lepsza, również budynek jest w lepszym stanie, dlatego jest
propozycja zamiany tych nieruchomości. Są większe szanse sprzedaży tej
nieruchomości.
Radny Cezary Pec stwierdził, że zadał konkretne pytanie, jaka jest wycena tego
budynku przy ul. Pieniężnego, bo za nieruchomość przy ul. Olsztyńskiej wpisana
została do budżetu kwota w wysokości 1 mln zł. Powiedział, że jeśli oddaje się
nieruchomość o wyższej wartości za nieruchomość o niższej wartości, to działa się
na szkodę powiatu. Można byłoby przejąć budynek prokuratury od Skarbu Państwa
w drodze komunalizacji.
Naczelnik Wydziału Geodezji Józef Butkiewicz odpowiedział, że wyceny tej
nieruchomości jeszcze nie ma, ponieważ 31 października br. wygasł dopiero trwały
zarząd prokuratury do tego budynku. Przy nabyciu w drodze komunalizacji,
nieruchomość jest niezbywalna.
Radny Cezary Pec stwierdził, że budynek policji przy ul. Herdera został w ten sposób
przejęty i został sprzedany.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym
temacie i przedstawił projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XLVI/217/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości, został podjęta 12 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw”, 3 głosach
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Dziesiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że głosowanie za rozszerzeniem porządku
obrad o trzy punkty nie powinno odbywać się „blokiem”, ponieważ radni nie mają
możliwości głosowania w sprawie poszczególnych punktów. Powinno głosować się
rozszerzenie o każdy punkt osobno. Powiedział również, że radni otrzymali projekt
uchwały przed sesją i w dalszym ciągu nie ma żadnej inżynierii finansowej.
Przewodniczący powiedział, że temat omawiany był na posiedzeniu Zarządu w dniu
wczorajszym, więc nie było możliwości poinformowania radnych na posiedzeniach
komisji.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym
temacie i przedstawił projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XLVI/218/2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody
na ustanowienie hipoteki, została podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 8
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że podjęcie
uchwały w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest kolejnym
punktem porządku obrad.
W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący przedstawił projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XLVI/219/2010 w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, został podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu
Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Wanda Łaszkowska zapytała, jaka była przyczyna umorzenia należności
Skarbu Państwa czterem podmiotom wymienionym w sprawozdaniu w punkcie 8.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że w stosunku do tych
podmiotów została ogłoszona upadłość i nie było możliwości ściągnięcia należności.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym
temacie.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności za
2010 rok następujących komisji Rady:
- Budżetu i Gospodarki,
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Rolnictwa, Środowiska i Geodezji,
- Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia,
- Rewizyjnej.
Sprawozdania stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
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Kolejnym punktem porządku obrad było podsumowanie III kadencji Rady
Powiatu.
Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Podsumowanie pracy komisji za okres kadencji Rady było następnym
punktem porządku obrad.
Podsumowania pracy komisji stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podsumowanie pracy Zarządu
Powiatu za okres kadencji Rady.
Starosta Włodzimierz Brodiuk przedstawił podsumowanie działalności zarządu za
okres kadencji.
Wystąpienie Starosty oraz informacja na temat działalności w poszczególnych
dziedzinach stanowią załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że Starosta, Zarząd Powiatu, komisje,
Przewodniczący Rady wprowadzili nowe standardy lokalnej samorządności.
Motywem przewodnim tej ekipy nie była praca merytoryczna, tylko nieustająca
kampania wyborcza. Był to fałsz, kłamstwa, obłuda, a w tym również przypisywanie
sobie sukcesów innych. Namacalnym efektem jest np. zwiększenie budżetu na
promocję o kilkaset procent. Następnie radny wytknął koalicji następujące błędy:
1) nie wykonanie remontu koszarowca,
2) nie zajęcie się budową wiaduktu nad torami w Ostródzie,
3) plagiat strategii Powiatu Jeleniogórskiego,
4) most przy ul Pułaskiego w Ostródzie,
5) kłamstwa dotyczące danych zgłoszonych w rankingu Związku Powiatów
Polskich,
6) łamanie prawa poprzez nie zwoływanie sesji na wnioski radnych oraz
wezwanie Komisarza Wyborczego, natomiast zwoływanie, aby dać podwyżkę
Staroście,
7) pozytywne opiniowanie przez Komisję Budżetu i Gospodarki projektów uchwał
bez sprawdzania i wyliczeń,
Radny stwierdził, że nawet w dniu dzisiejszym uchwała dotycząca emisji obligacji
została podjęta z błędem.
8) Komisja Rewizyjna składa się z radnych koalicyjnych, czyli grupy trzymającej
władzę,
9) wyprzedaż majątku powiatu, np. sadu owocowego przy Domu Dziecka w
Morągu,
10) niewybudowanie bloku operacyjnego w szpitalu.
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że powiedział o sukcesach, ale zapomniał
powiedzieć o porażkach. Porażka była jedna w tej kadencji, tj. bardzo agresywna,
niemerytoryczna opozycja. Powiedział, że na wielu sesjach wielokrotnie zapraszał
opozycję do współpracy, ale odpowiedź była jedna i wszyscy usłyszeli ją przed
chwilą. Koalicja Platformy Obywatelskiej, Samorządowego Porozumienia Gminy

9
i Powiatu oraz Dobra Wspólnego wykonała „kawał dobrej roboty”. Starosta
podziękował również Prezesowi Zarządu PZOZ w Ostródzie i wszystkim
pracownikom za to, jak dziś funkcjonuje szpital. Jeśli chodzi o wiadukt, to Marszałek
Województwa w kwietniu 2007r. powiedział, że ma 38 mln zł na wiadukt w Ostródzie.
Starosta z tą informacją poszedł na sesję Rady Miejskiej w Ostródzie. Jednak do
chwili obecnej nie ma odzewu ze strony władz miejskich.
Radna Irena Jara powiedziała, że wszystko co było czynione w okresie tej kadencji,
było odbierane przez opozycję negatywnie. Takie wystąpienia nie są teraz potrzebne,
trzeba było pracować całą kadencję. Radna podziękowała doktorowi Ogórkowi oraz
personelowi za „białą niedzielę”, która odbyła się w Smykówku oraz w Samborowie.
Radny Grzegorz Socha powiedział, że Starosta wprowadza mieszkańców Ostródy
w błąd. Ten wiadukt miał być realizowany ze środków na projekty okołokanałowe.
Sprawa wiaduktu nie jest tylko sprawą miasta, ale również powiatu, bo to jest droga
powiatowa.
Radna Wanda Łaszkowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki
stwierdziła, że nigdy nie mówiła: „ komisja nie wnosi uwag”, tylko: „komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały”. Powiedziała, że radny Wawrzyński neguje
każdą decyzję podjętą przez obecna koalicję. Radna jest pierwszą kadencję w
składzie Rady Powiatu i uważa, ze ta koalicja zrobiła dużo dla tego powiatu. Szpital
jest postrzegany w terenie bardzo dobrze i radna nie mogła nie zabrać głosu wobec
tej krytyki radnego Wawrzyńskiego.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że był przekonany, iż Przewodnicząca Komisji
Budżetu chociaż w dniu dzisiejszym zajrzy do uchwały i znajdzie ten błąd w uchwale.
Jeśli chodzi o wiadukt, to zostało skierowano do Marszałka pismo, że wiadukt nie
będzie kosztował 26 mln zł, jak informował Marszałek, ale 38 mln zł. Na to pismo
miasto nie otrzymało odpowiedzi.
Radny Cezary Pec powiedział, że Starosta w swoim wystąpieniu wspomniał
o solidnym fundamencie dla następców. Zdaniem radnego, to Starosta otrzymał
solidny fundament od poprzedników, bo to co zostawia Starosta dla swoich
następców nie można nazwać solidnym fundamentem. Stwierdził, że głosował
przeciw proponowanym zmianom w budżecie oraz emisji obligacji na kwotę 14 mln
zł. Deficyt w 2006 roku wynosił 1,7 mln zł, natomiast obecnie wynosi 6,7 mln zł.
Wskaźnik spłaty kredytów w 2006 roku wynosił 7,78%, a w 2010 roku – 11%.
Zadłużenie w 2006 roku wynosiło 21 180 000 zł, natomiast obecnie zasłużenie
wynosi 33 044 000 zł. Starosta podał pewne fakty, a zapomniał dodać o tych innych.
Prosił Starostę, aby sobie przypomniał, jak wyglądało to zaproszenie do współpracy
oraz jak ta współpraca miała wyglądać. Radny przypomniał, jak się odbywało
głosowanie w wyborach na stanowisko starosty i stwierdził, że opozycja na takie
zasady nie mogła się zgodzić. W poprzednich kadencjach była taka niepisana
zasada, że opozycja miała swojego przedstawiciela w prezydium Rady, teraz nie
miała. Powiedział, że ci co przyjdą po Staroście będą musieli dużo rzeczy naprawić,
aby ten powiat mógł funkcjonować.
Przewodniczący prosił o konsekwencję w wypowiedziach mówiąc, że w poprzedniej
kadencji nie pozyskiwano środków zewnętrznych, ponieważ nie było takich
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możliwości. Teraz Polska „ma swoje 5minut”, ale trzeba mieć środki na udział
własny. Jeśli chodzi o głosowanie w wyborach na stanowisko starosty, to warunki
tajności zostały zachowane, a czy ktoś skreślał za osłoną, czy nie, to jego sprawa.
Radna Irena Jara podziękowała Staroście za 4 lata spokojnej koalicji, za cztery
spokojne lata w Radzie. Życzyła Staroście, aby wygrał wybory na Burmistrza
Ostródy.
Radny Andrzej Waszczyszyn podziękował wyborcom za to, że miał możliwość
zasiadania z
radnymi powiatowymi przy wspólnym stole. Podziękował
Przewodniczącemu oraz całemu prezydium, Staroście oraz wszystkim radnym za
wspólne sesje, komisje, za wspólne podejmowanie decyzji, poprzedzonych
niejednokrotnie burzliwymi dyskusjami. Podziękował wszystkim pracownikom
Starostwa za dobrą współpracę i za to, że zawsze byli do dyspozycji radnych, służąc
pomocą. Radny przeprosił, jeśli kiedykolwiek kogoś obraził i wyraził nadzieję, że
wszyscy zrozumieją, iż standardy proponowane przez opozycję nie są dobrymi
standardami.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym
temacie.
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych były kolejnym punktem porządku
obrad.
Zgłoszeń w tym punkcie nie było.
Następnym punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Wanda Łaszkowska, jako Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Łukta
z okazji 15 lat działalności złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania, rozwoju oraz realizacji różnorodnych jej celów.
Przewodniczący poinformował, że pani Jolanta Dakowska Koordynator Klubów
Ośmiu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
przekazała
na
ręce
przewodniczącego telegram z zaproszeniem wszystkich radnych na uroczystość
z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Uroczystość odbędzie się 6 grudnia
2010r. o godz. 17.00 w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku.
Przewodniczący poinformował, że pani Ewa Chmielińska Przewodnicząca Związku
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Ostródzie poprosiła o udzielenie głosu
w sprawie dodatku trudnościowego dla pracowników Świetlicy Terapeutycznej
w Ostródzie.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że temat dodatku trudnościowego dla
pracowników Świetlicy Terapeutycznej poruszany był na wczorajszym posiedzeniu
Zarządu. Zarząd rozpatrzył wniosek komisji i postanowił wszcząć procedurę
dotyczącą zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu określającego

11
wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia.
Przewodnicząca Ewa Chmielińska podziękowała za pozytywne rozpatrzenie tej
sprawy.
Przewodniczący poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych przygotował informację
na temat wykonanych zadań drogowych z podziałem na poszczególne gminy.
W Biurze Rady znajduje się płyta z tą informacją.
Radny Andrzej Waszczyszyn podziękował radnej Irenie Jara. Powiedział, że jest ona
jedyną radną, która zasługuje na to, żeby zasiadać w tej Radzie przyszłej kadencji.
Ta jej dbałość o ludzi potrzebujących jest fascynująca.
Radna Celina Winnicka, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
przedstawiła informację na temat wniosków wypracowanych przez komisję, która
zawarta jest w sprawozdaniu z działalności komisji podczas III kadencji Rady
Powiatu.
Ostatnim punktem porządku obrad było wręczenie podziękowań.
Przewodniczący wręczył podziękowania wszystkim radnym i pracownikom
Starostwa. Wiceprzewodniczący Stanisław Brzozowski wręczył podziękowanie
Przewodniczącemu Rady Bogdanowi Purzyckiemu.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica Maria Rymarska oraz Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie Ryszard Kowalski
podziękowali Staroście, Wicestaroście oraz wszystkim radnym za dobrą współpracę.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął XLVI ostatnią
sesję Rady Powiatu w Ostródzie III kadencji.
Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Purzycki
Protokołowała
Barbara Węglarz

