PROTOKÓŁ Nr XV/2012
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 stycznia 2012r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1330.
Podjęto uchwały od Nr XV/106/2012 do Nr XV/107/2012.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Przed otwarciem obrad Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk poinformował, że
w dniu dzisiejszym została otwarta w szpitalu w Ostródzie stacja dializ, obecnie
najnowocześniejsza w Polsce, Europie i na Świecie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XV sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie
powiatowym, powitała radnych, pracowników starostwa i przybyłych gości oraz na
podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym może obradować
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Wniosek Zarządu o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Zbigniewa Połoniewicza.
Następnie przedstawiła, proponowany przez wnioskodawców, porządek obrad
w brzmieniu:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Zamknięcie sesji.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodnicząca poinformowała, że powodem zwołania tej sesji jest podjęcie decyzji
w sprawie ustanowienia zabezpieczenia jednego z projektów, który będzie
realizowany we współpracy trzech samorządów i Zachodniomazurskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej.
Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XIV sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011r.
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Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
Inspektor w Biurze Promocji Powiatu Henryk Kropidłowski poinformował, że Zarząd
Zachodniomazurskiej Organizacji Turystycznej w Ostródzie zwrócił się z prośbą
o ustanowienie hipoteki zabezpieczającej realizację projektu pn. „Klaster Turystyczny
Mazury Zachodnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2007-2013. Projekt został złożony przez ZLOT w ubiegłym roku, przeszedł
pierwszy i drugi etap oceny, i został zakwalifikowany do realizacji, jako jeden z 17
projektów. Dotyczy on interesów przedsiębiorców turystycznych i promocji regionu.
Wartość projektu – 1 111 500 zł, dofinansowanie z RPO – 778 050 zł (70%), wkład
własny – 333 450 zł. Okres realizacji około 2 lat. Jeżeli Powiat Ostródzki, Gmina
Miejska Ostróda i Gmina Ostróda podejmą uchwały, projekt zostanie zakończony
w grudniu 2013 roku. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat i na taki okres proponuje
się ustanowienie hipoteki. Klaster turystyczny, jest to takie dobrowolne
stowarzyszenie przedsiębiorców turystycznych, którzy poprzez budowę nowego
produktu i nowe oferty, mogą podnieść poziom usług turystycznych na naszym
terenie. Powiedział, że w województwie warmińsko-mazurskim będzie to pierwszy
klaster. Zachodniomazurska Organizacja Turystyczna, jako stowarzyszenie, jest
takim naturalnym klastrem, czyli stowarzyszeniem przedsiębiorców turystycznych
i samorządów, którzy wzajemnie promują region i pomagają sobie w podwyższaniu
poziomu usług turystycznych. Klaster Mazury Zachodnie będzie budował markę pn.
„Mazury Zachodnie”, która już kiedyś powstała i utrwalał ją poprzez różne działania
promocyjne. Klaster ma również przede wszystkim zacieśniać powiązania
kooperacyjne między przedsiębiorcami, którzy budując ofertę pakietową, będą
w porozumieniu ze sobą, sprzedawali swoje produkty znacznie skuteczniej. Wkładem
własnym gminy, miasta i powiatu jest podwójna składka członkowska
i zabezpieczenie w postaci ustanowienia hipoteki na swoich nieruchomościach na
okres 7 lat. Tak się składa, że powiat ma najniższą składkę to i wkład jest najniższy.
Obecnie członkami ZLOT-u są tylko trzy samorządy, inne gminy nie są członkami,
więc nie uczestniczą też w projekcie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Pec zapytał, czy inne gminy wchodzące w skład stowarzyszenia jak
również samorząd iławski, nie chciały uczestniczyć w tym projekcie, czy nie zostały
zaproszone.
Inspektor Henryk Kropidłowski odpowiedział, że ZLOT wśród swoich członków nie
ma żadnego samorządu iławskiego. Powiat Iławski ma swoją lokalną organizację
turystyczną, która z takim wnioskiem nie wystąpiła. Nie wyklucza się, że skoro ZLOT
promuje całe Mazury Zachodnie, w trakcie realizacji projektu jakieś samorządy
z Iławy przyłączą się do nas. Do ZLOT-u należy 20 podmiotów, w tym 3 samorządy
i prywatne podmioty.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że w Zachodniomazurskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej były jeszcze dwie gminy z Powiatu Ostródzkiego: Grunwald
i Miłomłyn, ale wycofały się.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie
i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XV/106/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że uchwała w sprawie emisji
obligacji jest konsekwencją uchwały budżetowej na 2012 rok. W załączniku nr 7 do
uchwały budżetowej – przychody i rozchody budżetu w 2012r., w punkcie – inne
papiery wartościowe, dla zbilansowania budżetu, została wpisana kwota 10 200 000
zł z tytułu emisji obligacji. W poprzednich latach, kiedy udawało się tak ustawiać
inwestycje i wszystkie obciążenia, Rada podejmowała taką uchwałę dopiero w IV
kwartale, ponieważ dopiero na koniec roku potrzebne były pieniądze. Teraz sytuacja
się trochę zmieniła, gdyż na początku roku kończy się realizacja kilku zadań
inwestycyjnych, tj.:
1) budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie –
udział własny 400 000 zł,
2) adaptacja budynku „koszarowca” na potrzeby Starostwa powiatowego – 3,5
mln zł,
3) renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie – 2,8 mln zł.
Na zbilansowanie tych zadań w budżecie była zapisana sprzedaż nieruchomości.
Część z tej sprzedaży płacona jest w ratach (budynek starostwa), na niektóre
nieruchomości ogłoszone są przetargi. Na dzień dzisiejszy na koniec lutego może
zabraknąć środków na pokrycie niektórych zobowiązań . Te obligacje mają tak
rozpisane serie, że będą uruchamiane w razie potrzeby do końca roku, o czym radni
będą informowani. Rok 2011 został zakończony lepiej niż było planowane w uchwale
budżetowej (o 1,5 mln zł). Wygospodarowane więc wolne środki,
zostaną
przeznaczone m.in. na sfinansowanie deficytu bądź spłatę zadłużeń. W związku z
tym, być może nie będzie potrzeby uruchamiania wszystkich serii obligacji.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Pec powiedział, że w uchwale jest napisane, że wykup obligacji
planuje się praktycznie co roku, ostatni jest po 11 latach, z wyjątkiem wykupu po
8 latach. Zapytał, czy to jest celowe.
Skarbnik Bożena Szewczyk odpowiedziała, że wykup opracowany jest zgodnie
z wieloletnia prognozą finansową powiatu. Poinformowała, że obligacje są
korzystniejsze również pod względem terminów spłat rat, niż kredyt. Od 2014 roku
wchodzą w życie nowe wskaźniki obrazujące sytuację finansową powiatu
i ograniczające możliwość zaciągania różnych zobowiązań. Są to wskaźniki, które
pokazują spłatę zobowiązań, obsługę długu, finansowanie zadań inwestycyjnych.
Takie ujęcie spłat podyktowały wcześniej zaciągnięte zobowiązania powiatu:
poręczenie dla szpitala, wcześniejsze obligacje. Spłata zaproponowana jest w tych
latach, w których przewiduje się, że mogą być wolne środki finansowe.
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Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie
i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XV/107/2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta 15 głosami „za”, przy 2
głosach „przeciw”, 4 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XV sesję
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska
Protokołowała
Barbara Węglarz

