PROTOKÓŁ Nr XVI/2012
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 lutego 2012r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1110, zakończono o godz. 1210.
Podjęto uchwały od Nr XVI/108/2012 do Nr XVI/129/2012.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XVI sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników starostwa i
przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radną Ewę Szczurowską.
Następnie poinformowała, że na podstawie §20 ust. 5 pkt 3 Statutu Powiatu
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o zmianę porządku obrad w następujący
sposób:
1) zdjęcie z porządku obrad punktu Nr 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w
sprawie określenia zadań z zakresy rehabilitacji zawodowej i społecznej, na
realizację których w 2012 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,
2) rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 5 w brzmieniu: „Podjęcie
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki”.
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada opowiedziała się jednogłośnie „za” wnioskiem o zdjęcie punktu w brzmieniu:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresy rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na realizację których w 2012 roku przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” oraz za rozszerzeniem porządku
obrad o nowy punkt Nr w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki”.
Więcej zgłoszeń dotyczących zmian w porządku obrad nie zgłoszono.
Wobec powyższego, porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą, brzmiał
następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2012-2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
4. Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego, w tym podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie hipoteki.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostródzkim na lata 2012-2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych
rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu
świadczonej opieki i wychowania.
9. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Ostródzkiego,
w tym podjecie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół w Saminie i przeniesienia kształcenia do innej szkoły.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia następujących szkół:
1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ostródzie,
2) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Miłakowie,
3) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ostródzie,
4) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Ostródzie,
5) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Ostródzie,
6) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Morągu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji następujących liceów
profilowanych:
1) Liceum Profilowanego Nr I w Ostródzie,
2) Liceum Profilowanego Nr II w Ostródzie,
3) Liceum Profilowanego Nr III w Ostródzie,
4) Liceum Profilowanego Nr I w Morągu,
5) Liceum Profilowanego Nr II w Morągu.
13. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok, w tym podjęcie
uchwały.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu.
15. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2011 roku.
16. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji
uchwał Rady.
17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
18. Sprawy różne.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XV sesji Rady Powiatu z dnia 25 stycznia 2012r.
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.
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Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/108/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2012-2020, została podjęta 15 głosami „za”, przy 6
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2012 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Zarząd w dniu dzisiejszym
zatwierdził dodatkowe zmiany przedstawiane na posiedzeniach komisji, a których nie
było w materiałach wysłanych do radnych.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/109/2012 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok, została
podjęta 15 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym podjęcie uchwały.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
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Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/110/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, została podjęta 16 głosami „za”, przy 2
głosach „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/111/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie hipoteki, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej, było kolejnym punktem porządku obrad.
Przewodnicząca przedstawiła wniosek radnego Cezarego Peca, złożony na
posiedzeniu komisji o tematyce przedsesyjnej, o wykreślenie w § 2 ust. 1 pkt 1 lit d
następującej części zdania: „łoży dobrowolne lub zasądzone postanowieniem
sądowym alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej”, ponieważ
ta treść występuje w dalszej części uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/112/2012 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Ostródzkim na lata 2012-2014.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/113/2012 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostródzkim na lata 2012-2014, została podjęta przez
Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych
rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej
opieki i wychowania, było następnym punktem porządku obrad.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
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Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/114/2012 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych
rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej
opieki i wychowania, została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było wyrażenie zgody na wydzierżawienie
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/115/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, została podjęta przez Radę jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Saminie
i przeniesienia kształcenia do innej szkoły.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Radny Jan Kacprzyk stwierdził, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji
odbyła się bardzo burzliwa dyskusja w tym temacie. Apelował do radnych, aby na
przyszłość nie była to polityczna dyskusja, ale żeby popatrzyli na czynnik ludzki, czyli
na dzieci, które tam się uczą i załatwić tę sprawę jak najszybciej. Uchwała, którą dziś
radni będą podejmować, jest uchwałą intencyjną i jest tylko pół roku na ostateczne
rozwiązanie, na które rodzice i dzieci czekają. Wiadomo, że ta szkoła nie ma racji
bytu, bo nie ma naboru, ale radny apelował do Zarządu i radnych o rozsądne
podejście do tematu i wybranie rozwiązania, które w miarę zadowoli wszystkich.
Zdaniem radnego, po spotkaniu z rodzicami tych uczniów, najkorzystniejszym
rozwiązaniem byłaby propozycja Wójta Błaszkiewicza, czyli wynajem pomieszczeń
w gimnazjum w Dąbrównie i nie przenoszenie uczniów do Ostródy.
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska powiedziała, że Zarząd i komisje będą w tym
temacie dyskutować, kierując się troską o dzieci.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie
i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/116/2012 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół w Saminie i przeniesienia kształcenia do innej szkoły, została podjęta
18 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zamiaru
przekształcenia następujących szkół:
1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ostródzie,
2) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Miłakowie,
3) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ostródzie,
4) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Ostródzie,
5) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Ostródzie,
6) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Morągu.
Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie, w związku z propozycją radnego Cezarego
Wawrzyńskiego, aby w treści uchwał w § 1 do wyrażenia „Zasadnicza Szkoła
Zawodowa”, dopisać nazwy miejscowości.
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że nazwa uchwały
lokalizuje miejsce: Ostróda lub Morąg. Natomiast w § 1zamierza się przekształcić
zasadniczą szkołę zawodową o nazwie np. „Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1”.
Jest to tekst z uchwały Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2002r. Ramowy statut
przewiduje obecnie, że jest nazwa szkoły, numer szkoły i siedziba szkoły.
Poinformowała, że taka jest również opinia radcy prawnego.
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W związku z tym, że taka odpowiedź zadowoliła radnego Wawrzyńskiego,
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tym temacie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji dotyczącej projektów uchwał w sprawie
przekształcenia szkół, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI117/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała Nr XVI118/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Miłakowie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI119/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1 w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14
do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI120/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 2 w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI121/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 3 w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16
do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI122/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zamiaru
likwidacji następujących liceów profilowanych:
1) Liceum Profilowanego Nr I w Ostródzie,
2) Liceum Profilowanego Nr II w Ostródzie,
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3) Liceum Profilowanego Nr III w Ostródzie,
4) Liceum Profilowanego Nr I w Morągu,
5) Liceum Profilowanego Nr II w Morągu.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekty uchwał.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/123/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr I
w Ostródzie, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/124/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II
w Ostródzie, została podjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/125/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr III
w Ostródzie, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/126/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr I
w Morągu, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/127/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II
w Morągu, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok, w tym podjęcie
uchwały, było kolejnym punktem porządku obrad.
Przewodnicząca poinformowała, że projekt planu pracy Rady na 2012 rok, zawiera
stałe tematy wynikające ustawy o samorządzie powiatowym, ustaw szczegółowych
i Statutu Powiatu. Pozostałe tematy będą wynikały w bieżącej działalności
samorządu.
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Następnie poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekty uchwał.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XVI/128/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na
2012 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady
Powiatu.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekty uchwał.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XVI/129/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu
liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, została podjęta przez Radę
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2011 roku były
kolejnym punktem porządku obrad.
Uwag do sprawozdań nie zgłoszono.
Rada przyjęła sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2011
roku.
Sprawozdania stanowią załącznik nr 25 do protokołu.
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W tym miejscu Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że kolejnym
punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między
sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych, były następnym punktem porządku
obrad.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Tadeusz Łopata przypomniał, że Sołectwo Dobrocin złożyło 29 września
2011r. pismo do Zarządu Powiatu w sprawie rekompensaty za utrzymanie placów
zielonych należących do powiatu. Sołectwo prosi o kwotę 2 000 zł na zakup ławek,
które będą stały na tych placach. Radny stwierdził, że do chwili obecnej nie ma
odpowiedzi w tej sprawie.
Radna Bogusława Orzechowska powiedziała, że w uchwale o zamiarze likwidacji
Zespołu Szkół w Saminie jest zapis, iż po likwidacji szkół wchodzących w skład
Zespołu będzie możliwość dokończenia nauki w Liceum Profilowanym nr 2
w Zespole Szkół Zawodowych im. Petöfi w Ostródzie, a Rada podjęła uchwałę
o zamiarze likwidacji tego liceum. Radna prosiła o wyjaśnienie tej sytuacji, ponieważ
na dzień dzisiejszy jest propozycja przeniesienia uczniów do szkoły, którą zamierza
się zlikwidować.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział radnemu, że pismo Sołectwa Dobrocin
nie trafiło jeszcze na Zarząd. Obiecał, że w najbliższym czasie temat ten postawi pod
obrady Zarządu i radny otrzyma odpowiedź na piśmie.
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że pierwszym etapem
likwidacji liceum profilowanego jest konieczność wyłączenia go z Zespołu. Zamiar
likwidacji Zespołu Szkół w Saminie nie oznacza, że ta szkoła będzie zlikwidowana,
bo może ona tylko zmienić siedzibę z Samina na Dąbrówno, co nie wymaga uchwały
Rady Powiatu. Może być taka ewentualność, że uczniowie zostaną przeniesieni do
liceum profilowanego w ZSZ im. Petöfi. Obecnie jest tylko zamiar, co nie oznacza
likwidacji. Likwidacja liceum profilowanego dojdzie do skutku, jak Rada Powiatu
podejmie taką uchwałę. Dzisiaj Rada podjęła uchwałę intencyjną. Jeżeli chodzi
o Samin, to odbyło się wiele spotkań, na których poinformowano, że zostanie
zabezpieczony internat, pomoc w dojazdach, uczniowie ci będą w jednej klasie,
nauczyciele również otrzymają pracę.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że ta uchwała, jeśli chodzi o likwidację liceum
profilowanego, jest intencyjna, ale zawarte jest w niej również wyłączenie tego liceum
ze struktur Zespołu. Jednocześnie Rada dzisiaj podjęła uchwałę sprzeczną z tym
zapisem, tj. przeniesienie uczniów z Zespołu Szkół w Saminie do tego liceum
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profilowanego, które 31 sierpnia, czyli dzień wcześniej, zostanie wyłączone z ZSZ im.
Petöfi. Zdaniem radnego, nie można wskazać uczniom jednostki, która nie będzie
istniała, bo nawet jeśli nie będzie podjęta uchwała o likwidacji, to wyłączenie nastąpi.
Radca prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że na podjęcie decyzji
o wyłączeniu jest pół roku. Poza tym, zawsze można uchylić uchwałę lub włączyć
z powrotem. Trzeba będzie pamiętać, aby przy zbliżaniu się do tego okresu zadbać
o wyczyszczenie stanu prawnego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusje w tym temacie.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Radny Tadeusz Łopata poinformował, że w związku z odmową budowy chodnika
w Miłakowie, zawiązał się komitet protestacyjny, który będzie blokował drogę
powiatową w Miłakowie.
Przewodnicząca przypomniała radnym o obowiązku złożenia do 30 kwietnia br.
Oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2011. Druki
oświadczeń radni otrzymali przed sesją.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XVI sesję
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska
Protokołowała
Barbara Węglarz

