
  PROTOKÓŁ  Nr XVI/2016 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 7 marca 2016r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000, zakończono o godz. 1330. 
Podjęto uchwały od Nr XVI/119/2016 do Nr XVI/132/2016. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XVI sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa, 
przybyłych gości i lokalne media. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, 
przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Tomasza Orłowskiego. 
 
Następnie poinformował, że na podstawie § 19 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o cztery 
nowe  punkty o numerach: 12, 13, 14 i 15, w brzmieniu:  
„12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg. 
13. Przyjęcie rezygnacji Członka Zarządu Powiatu i zwolnienia go z pełnienia 
dotychczasowych obowiązków członka Zarządu. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu. 
15. Wybór członka Zarządu Powiatu, w tym podjęcie uchwały.” 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku Zarządu. 
W głosowaniach w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkty  Nr 12,Nr  13, Nr 
14 i Nr 15 wzięło udział 22 radnych. 
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt Nr 12 opowiedziało się 22 
radnych. 
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt Nr 13 opowiedziało się 22 
radnych. 
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt Nr 14 opowiedziało się 22 
radnych.  
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt Nr 15 opowiedziało się 22 
radnych.  
 
Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad rozszerzając 
go o cztery nowe punkty Nr 12,  Nr 13, Nr 14 i Nr 15, gdyż wniosek uzyskał 
bezwzględną większość punktów.  
 
Dotychczasowe punkty od 12 do 15, otrzymują numerację od 16 do 19. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
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2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2016-2031. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 
4. Założenia polityki oświatowej prowadzonej przez Powiat Ostródzki, w tym 

podjęcie uchwały. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z 
tych przystanków. 

6. Powierzenie zadania polegającego na sprzątaniu ulic i chodników, a także 
utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągach ulic 
powiatowych, w tym podjęcie uchwały. 

7. Powierzenie zadania polegającego na sprzątaniu ulic i chodników, a także 
utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłomłyn w ciągach ulic 
powiatowych, w tym podjęcie uchwały. 

8. Przyjęcie do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostródzkim 
na lata 2016-2020”, w tym podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów 
związanych z organizacją konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej 
regionu Warmii i Mazur. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

11. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających na rok 2016, w tym podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg. 
13. Przyjęcie rezygnacji Członka Zarządu i zwolnienia go z pełnienia 

dotychczasowych obowiązków członka Zarządu, w tym podjęcie uchwały. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu. 
15. Wybór członka Zarządu Powiatu, w tym podjęcie uchwały. 
16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ostródzie w 2015 roku. 
17. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
19. Sprawy różne. 

 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich 

sesji. 
Uwag do protokołu XIII sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2015r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada, 19 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymującym się”, 
przyjęła protokół XIII sesji. 
 
Do protokołu XIV sesji Rady Powiatu z dnia 4 stycznia 2016r. uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada, 21 głosami „za, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół XIV sesji. 
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Do protokołu XV sesji Rady Powiatu z dnia 4 lutego 2016r. uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada, 21 głosami „za, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół XV sesji. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że Zarząd w dniu dzisiejszym 
wprowadził jedną zmianę w budżecie, która skutkuje zmianami w wieloletniej 
prognozie finansowej, dlatego radni otrzymali przed sesją nową treść załączników. 
Są to zmiany kosmetyczne, jeżeli chodzi o wskaźniki. Ta zmiana w budżecie polega 
na rozszerzeniu, na wniosek dyrektora szkoły, zadania inwestycyjnego pn. 
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury sportowej przy 
Zespole Szkół Zawodowych im. Petöfi i Zespole Szkół Rolniczych im. Witosa w 
Ostródzie. Jest to kwota 15 000 zł na dokumentację i dotyczy boiska w ZSZ im. 
Petöfi oraz sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w ZSR. W dniu dzisiejszym 
Zarząd zgodził się rozszerzyć zadanie o 5000 zł na boisko sportowe przy Zespole 
Szkół Rolniczych. Po zmianach wartość zadania wynosi 20 000 zł. Jeżeli chodzi o 
budżet na 2016 rok, to zmieniły się kwoty w uchwale dotyczące wydatków 
majątkowych, jak również załącznik plan wydatków i wydatki inwestycyjne. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/119/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2016-2031, została podjęta 19 głosami „za”, przy 3 
głosach „przeciw” i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2016 rok. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że zgadza się z kierunkiem pomocy 
samorządom, którym idzie Zarząd, ale nie zgadza się i nie rozumie punktu 
dotyczącego przeznaczenia 136 000 zł dla gminy Morąg. Przypomniał, że w 2001 
roku, na prośbę władz Morąga, przekazano Gminie Morąg szpital wraz z 
atrakcyjnymi działkami. Właścicielem  i organem prowadzącym został samorząd 
Miasta i Gminy Morąg. Działki w centrum Morąga prawdopodobnie zostały przez 
samorząd morąski sprzedane. Co jakiś czas od 2001 do 2014 roku, pojawiały się w 
Radzie Powiatu „zakusy” radnych z Morąga na dofinansowanie tego szpitala, ale 
praktycznie wszystkie kadencje nie dopuściły do tego, aby przekazywać pieniądze na 
nie swoje zadanie. Mimo to, w 2014 roku rada przekazała Gminie Morąg 100 000 zł 
na zakup łóżek szpitalnych. Na tej samej sesji, po akceptacji tej kwoty, radni 
opowiedzieli się za przyznaniem szpitalowi powiatowemu podobnej kwoty w 
najbliższym czasie.  
Z wypowiedzi na ostatnich sesjach Starosty i Przewodniczącego Rady Nadzorczej na 
temat stanu finansowego szpitala w Ostródzie wynika, że to szpitalowi powiatowemu 
trzeba pomóc, a nie szpitalowi, którego powiat nie jest właścicielem. Przypomniał, że 
radni morąscy są radnymi Powiatu Ostródzkiego, a nie Miasta i Gminy Morąg. 
Stwierdził, że w szpitalu powiatowym w Ostródzie są trzy stare windy, które bardzo 
często się psują, a zwłaszcza podczas przewozu pacjentów na salę operacyjną. 
Radny wnioskował, aby środki w kwocie 136 000 zł z działu 750, rozdziału 75023, § 
600 przeznaczyć  dla powiatowego szpitala. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski przyznał rację radnemu, że szpital w Morągu nie jest 
szpitalem powiatowym, ale w tym szpitalu leczą się mieszkańcy naszego powiatu i to 
nie tylko z terenu Morąga, ale również z niektórych oddziałów korzystają mieszkańcy 
Ostródy. Zdaniem Starosty, nic się nie stanie, że powiat przeznaczy 136 000 zł na 
zakup USG dla tego szpitala. W szpitalu w Ostródzie są ogromne potrzeby, ale  
w ubiegłym tygodniu został przekazany dla tego szpitala nowy aparat USG. 
Następnie Starosta przypomniał, że na dofinansowanie sytuacji finansowej szpitala w 
Ostródzie powiat przeznaczył: w 2014 roku 800 000 zł, w 2015 roku – 900 000 zł. W 
porównaniu z tym, te 136 000 zł, które powiat chce przeznaczyć na poprawę jakości 
usług mieszkańców, to nieduży koszt. Jeśli chodzi o problemy szpitala ostródzkiego 
dotyczące wind, to trwają nad tym prace w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. Przypomniał, że koszt tego przedsięwzięcia w szpitalu ostródzkim 
wynosi ponad 30 mln zł. Radni, niezależnie z jakiej gminy, muszą patrzeć na to, żeby 
wszyscy mieszkańcy naszego powiatu mieli odpowiednie możliwości leczenia się w 
szpitalach, czy to w morąskim, czy w ostródzkim. Stwierdził, że będzie robił 
wszystko, aby poprawić jakość usług. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że z informacji poprzednich prezesów wynika, 
że rozdzielenie w 2001 tych dwóch zakładów opieki zdrowotnej w Morągu  
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i w Ostródzie, było złą decyzją. Zostało to dokonane na wniosek Morąga, który chciał 
mieć własny szpital. Jednak podjęcie tej decyzji skutkowało również tym, że była to 
decyzja ze wszystkimi konsekwencjami: dobrymi i złymi, a przede wszystkim  
z finansowaniem tego szpitala. Powiedział, że jego rolą, jako radnego będącego  
w opozycji do koalicji rządzącej, jest „wytykanie” błędów. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że istotą działania tych szpitali jest „podmiot 
działania”, a tym podmiotem są mieszkańcy Powiatu Ostródzkiego. Mieszkańcy 
Ostródy również leczą się w szpitalu w Morągu, a kwota 136 tys. zł nie jest dużą 
kwotą i zostanie przeznaczona na zbożny cel. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki poparł wniosek Zarządu w sprawie przekazania środków 
na zakup aparatu USG dla szpitala w Morągu, argumentując tym, że np. z Miłakowa 
jest bliżej do szpitala w Morągu. Potwierdził też słowa radnego Kierozalskiego, że 
mieszkańcy Ostródy leczą się w tym szpitalu, zwłaszcza na oddziale neurologii  
i rehabilitacji. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn zgodził się z przedmówcami, że sprzęt potrzebny jest  
w jednym i drugim szpitalu, ponieważ szpitale służą społeczeństwu naszego powiatu. 
Jednak oprócz dwóch szpitali obsługujących medycznie powiat, są również jednostki 
prywatne, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie 
obsługiwana jest znaczna ilość pacjentów. Zapytał, czy jeżeli te jednostki złożą 
wniosek o doposażenie ich gabinetów, to też powiat będzie doposażał. Jeśli będzie 
taka możliwość, to radny będzie głosował za przekazaniem środków na zakup 
aparatu USG dla szpitala w Morągu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że ustawa o samorządzie uniemożliwia 
finansowanie prywatnej działalności. Z tej ustawy wynika, że pomocy w formie dotacji 
samorząd może udzielić tylko samorządowi. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk przypomniał słowa Senator Bogusław Orzechowskiej  
i stwierdził, że najpierw trzeba zrobić porządek u siebie, poukładać sprawy u siebie,  
a później przekazywać i pomagać innym samorządom, jeśli powiat będzie na to stać. 
Radny stwierdził, że „kierunek morąski” nie jest jedyny, bo powiat jest duży i 
każdemu trzeba pomagać. 
 
Wicestarosta Edmund Winnicki powiedział, że w ubiegłej kadencji radni starali się też 
o środki na utrzymanie szpitala w Morągu, ale niestety nie było pomocy. Podkreślił, 
że w tym szpitalu leczą się pacjenci z Powiatu Ostródzkiego, chociaż szpital jest 
własnością samorządu morąskiego, który przejął te zadania powiatu w 40%. 
Stwierdził, ze radny Brodiuk idzie w złym kierunku i stara się dzielić te dwa szpitale. 
Zdaniem Wicestarosty, powinno się podziękować samorządowi morąskiemu za to, że 
z własnych środków w tak dużej mierze wspiera powiat, ponieważ wykonuje zadania 
powiatu. Powiedział, że wie o źle funkcjonujących windach w szpitalu w Ostródzie,  
a le radny Brodiuk był 8 lat Starostą i nic w tym kierunku nie zrobił, natomiast poszedł 
w zupełnie innym budując oddział zakaźny, który do dzisiaj przynosi straty. 
Wicestarosta prosił radnych o poparcie tego wniosku Zarządu o przekazanie 136 tys. 
zł dla szpitala w Morągu. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że w Morągu przy Domu Dziecka jest sad,  



6 
 

z którego nikt nie korzysta. Na koszt powiatu został wykonany podział działek, aby 
móc sprzedać niepotrzebny dla placówki grunt, jednak nie było zgody gminy. Ze 
sprzedaży tego gruntu mogłyby być środki m.in. na szpital w Morągu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski prosił, aby radny Brodiuk sam sobie odpowiedział, 
dlaczego wtedy nie było porozumienia miedzy samorządem powiatowym a gminą. 
Obecnie, na podstawie partnerstwa, jest porozumienie i współpraca samorządu 
powiatowego z samorządami gminnymi.  
 
Radny Olgierd Dąbrowski stwierdził, że mieszkańcy gminy Ostróda są w większym 
stopniu beneficjentami budżetu powiatu w zakresie zdrowia , niż mieszkańcy gminy 
Morąg. Nikt nie mówi, że oddział zakaźny jest niepotrzebny, on jest bardzo 
potrzebny, tylko dlaczego w połowie sfinansowany był przez powiat, skoro 
zabezpiecza pół naszego regionu. Za gotowość do świadczenia usług również powiat 
ponosi koszty. 
 
Radny Dariusz Struk podziękował za szybką reakcję Zarządu na jego wniosek o 
aparat USG dla szpitala w Ostródzie. Powiedział, że USG w szpitalu w Morągu jest 
również potrzebne, jak też oddział zakaźny w Ostródzie. Zdaniem radnego, szpital 
nie jest po to, żeby przynosił zyski, tylko zabezpieczać życie i zdrowie obywateli. 
Takie dyskusje powinny być prowadzone na posiedzeniach komisji, nie na sesji, 
gdzie podejmuje się decyzje ważne dla powiatu. Radny prosił Przewodniczącego o 
przerywanie takich dyskusji. 
 
Radny Stanisław Orzechowski  stwierdził, że jedynemu kryterium w zakresie opieki 
zdrowotnej, na które nie powinno się patrzeć, jest opłacalność. Przypomniał, że na 
terenie całego województwa są tylko dwa oddziały zakaźne: w Giżycku i w Ostródzie. 
Oddział zakaźny na terenie szpitala ostródzkiego jest również jedynym ośrodkiem 
leczenia HIV w całej północno-wschodniej Polsce. Powiedział, że nie kwestionuje 
potrzeby zakupu USG dla szpitala morąskiego, jednakże trzeba się zastanowić nad 
kolejnością. W Ostródzie jest oddział ginekologiczno-położniczy, jak również jest to 
szpital powiatowy, więc zdaniem radnego, w pierwszej kolejności powinno się 
rozpatrywać kwestię zakupu aparatu USG na rzecz szpitala powiatowego. Zostało to 
uwzględnione dopiero na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu 
komisji. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poprosił radnego Brodiuka 
sprecyzowanie wniosku formalnego. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk przypomniał, że składał wniosek o przekazanie 136 000 
zł z działu 750, rozdział 75023 § 600 na rozdział 85111 § 605 – remont wind w 
szpitalu w Ostródzie. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada, 1 głosem „za”, przy 16 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”, nie 
przyjęła wniosku do realizacji, ponieważ nie uzyskał on wymaganej większości 
głosów. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką Zarządu. 
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W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XVI/120/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad były założenia polityki oświatowej 
prowadzonej przez Powiat Ostródzki, w tym podjęcie uchwały. 
Przewodniczący poinformował, że Zarząd proponuje autopoprawkę projektu uchwały 
zgłoszona na posiedzeniach komisji. Autopoprawka dotyczy zmiany treści §1. Radni 
otrzymali przed sesją nowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że wymienione w § 2 projektu uchwały cele 
strategiczne są nieczytelne. Prosił o wycofanie projektu uchwały i napisanie jej 
językiem bardziej czytelnym dla szerszego grona odbiorców i jednoznacznym. 
Powiedział, że nie chciałby nikogo urazić, ale Rada powinna dążyć do 
jednoznaczności sformułowań. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował, że treść § 2 nie jest propozycją Zarządu, 
tylko zespołu, który pracuje nad strategią. Jeżeli Rada wycofa te zapisy, to niestety 
trzeba będzie wrócić do prac tego zespołu. Propozycją zarządu jest treść § 1. 
 
Radny Grzegorz Kastrau powiedział, że powołany zespół do opracowania Strategii 
Edukacyjnej Powiatu Ostródzkiego daje nam pewne kompetencje i wyznacza 
kierunki strategii, która wg harmonogramu będzie opracowana w czerwcu br. 
Wynikiem szeregu badań wykonywanych na podstawie założeń, jest właśnie treść § 
2 projektu tej uchwały. W tym paragrafie są cele strategiczne ogólne, które 
wyznaczają kierunki działalności polityki oświatowej, również  możliwości aplikowania 
o środki zewnętrzne. Z tych ogólnych celów wynikają cele operacyjne: „uczeń umie, 
uczeń wie, że one są jasne, czytelne i przejrzyste”. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożena Janowicz poinformowała, że 
wielokrotnie przedstawiała procedurę opracowania strategii. Ta procedura została 
zaakceptowana. Zespół, który powstał, zajął się na początku kwestią diagnozy, 
prezentacją tego co jest w szkołach itd. Drugim elementem było przeprowadzenie 
spotkań środowiskowych. Stwierdziła, że o ile treść § 1, tzw. preambuły, można 
zmieniać, o tyle cele są przede wszystkim wynikiem tych przeprowadzonych spotkań. 
Powołani zostali diagności (około 20 osób), którzy przeprowadzili od 2 do 4 spotkań. 
Potem odbyło się dwudniowe spotkanie, na którym wszystkie głosy, wszystkie zdania 
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osób biorących udział w spotkaniach środowiskowych, zostały zliczone. Wszystko, co 
wynikało z tych spotkań środowiskowych wzięto pod uwagę. Te cele zostały tak 
sformułowane przez ten właśnie zespół. Dalsza praca nad strategią polegać będzie 
na tym, ze te cele zostaną rozłożone  na zadania i najlepiej to zrobią dyrektorzy  
w szkołach razem ze swoją kadrą i uczniami. Przy zadaniach będzie napisane: kiedy 
dane zadanie ma być wykonane, ile ma kosztować, z czego ma być finansowane i 
kto za nie odpowiada. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski odpowiedział, że nie kwestionuje tych celów, tylko ich 
czytelność. Stwierdził, że powinny być one napisane językiem zrozumiałym dla 
wszystkich. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że są to sformułowania bardzo ogólne, aby 
na ich podstawie móc określić cele szczegółowe. Zdjęcie tego projektu z dzisiejszego 
porządku obrad zakłóci wszystkie prace związane z budowaniem strategii. Stwierdził, 
że nie chciałby dokonywać diametralnych zmian, bo przecież pracował nad tym cały 
zespół ludzi, którzy wypracowali jakieś ustalenia i wnioski. Starosta prosił o przyjęcie 
uchwały w brzmieniu projektu i uczulenie zespół, który pracuje nad tym, aby te 
sformułowania były prostsze. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski powtórzył, że nie kwestionuje pracy tego zespołu, tylko 
nie rozumie tych zapisów. Prosił, aby zapisy w polityce oświatowej były 
komunikatywne. 
 
Radny Olgierd Dąbrowski powiedział, ze przedstawiona radnym w dniu dzisiejszym 
treść § 1 jest jego autorstwa. Komisje pozytywnie zaopiniowały tę treść, ale radny 
zmodyfikował ją i wnioskuje o przyjęcie treści § 1 w następującym brzmieniu: 
„Oświata jest najważniejszą strategiczną inwestycją w dobrą przyszłość kolejnych 
pokoleń. Doceniając jej znaczenie, Powiat Ostródzki stwarza możliwości 
wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Dostosowujemy ofertę kształcenia w 
naszych szkołach  
i placówkach do potrzeb współczesnego, zmieniającego się świata, a także do 
wymagań lokalnej społeczności. Motywujemy młodzież do samorealizacji oraz stale 
doskonalimy metody jej nauczania i wychowania. Pracę oświatową wspieramy 
uniwersalnymi wartościami patriotyzmu i demokracji, nawiązując do chlubnej 
narodowej tradycji. Zachęcamy uczniów do wszelkich form samorealizacji, uznając, 
że to właściwa droga do budowy społeczeństwa obywatelskiego, które mądrze  
i odpowiedzialnie potrafi kierować losami swojej zbiorowości.” 
 
Radny Antoni Smolak stwierdził, że treść dzisiejszego projektu uchwały jest wynikiem 
ponad rocznej pracy wielu osób, a nie tylko 20-osobowego zespołu. Wiele osób, w 
tym radnych, uczestniczyło w różnego rodzaju posiedzeniach, komisjach, testach itd. 
i nie jest to jeszcze koniec tych badań.  Najprościej byłoby zlecić rok temu komisji 
oświaty  przygotowanie założeń polityki oświatowej w powiecie, a rada, po 
ewentualnych zmianach przyjęłaby te założenia. „Tylko po było odnosić się – 
stwierdził radny – do powoływania zespołu i pracy uczniów, nauczycieli itd.”. 
Następnie złożył wniosek formalny o przegłosowanie uchwały z przedstawionymi 
założeniami. 
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Przewodniczący Rady Wojciech Paliński powiedział, że dyskusja dotyczy uchwały, 
która ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju oświaty w Powiecie Ostródzkim. 
Zespoły są ciałem doradczym do decyzji, którą ostatecznie podejmują radni. 
Proponował przełożenie w czasie podjęcia decyzji w sprawie tej uchwały. 
 
Radny Cezary Pec opowiedział się za podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym. 
Stwierdził, że Rada podejmowała już różne uchwały: bardziej lub mniej dopracowane 
pod względem językowym i nikt się tak mocno nie zastanawiał nad sformułowaniem, 
każdym wyrazem, przecinkiem, kropką itd. To są ogólne cele, które w przyszłości 
mają być rozbite na cele operacyjne, które będą wskazywały w sposób szczegółowy i 
jasny, oczywisty, bez niedomówień, jaki jest cel. Natomiast tutaj chodziło o to, aby w 
tych celach ogólnych ująć dość obszerny materiał. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski stwierdził, że jeśli założenia do polityki oświatowej zajęły 
rok, to ile czasu zajmie opracowanie samej strategii. To Rada powinna wiedzieć, 
czego chce w szkołach powiatowych. Nie mogą opracowywać strategii polityki 
oświatowej  
w powiecie nauczyciele i uczniowie, a Rada ma ją tylko uchwalić. Następnie radny 
wycofał swój wniosek o zmianę zapisów § 2. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że w opracowaniu 
tych założeń brali udział nie tylko nauczyciele, bo byli to również rodzice, którzy mają 
różne zawody, różne profesje, różne zdania. To są pracodawcy, którzy kształcą tych 
młodych ludzi, to są doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pielęgniarki, policjanci, 
dyrektorzy, pracownicy administracyjni, również radni chociaż nie wszyscy radni 
uczestniczyli  
w tych pracach. 
 
 Wicestarosta Edmund Winnicki potwierdził, że w pracach nad założeniami do polityki 
oświatowej wypowiadali się uczniowie, nauczyciele, specjaliści, ludzie związani  
z wykonywanymi zawodami, jak również radni. Zdaniem Wicestarosty, ta grupa ludzi, 
fachowców związanych z oświatą zrobili to na podstawie wielu ankiet 
przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców.  
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Dąbrowskiego o zmianę treści § 1 na: Oświata jest najważniejszą 
strategiczną inwestycją w dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Doceniając jej 
znaczenie, Powiat Ostródzki stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju młodego 
człowieka. Dostosowujemy ofertę kształcenia w naszych szkołach i placówkach do 
potrzeb współczesnego, zmieniającego się świata, a także do wymagań lokalnej 
społeczności. Motywujemy młodzież do samorealizacji oraz stale doskonalimy 
metody jej nauczania i wychowania. Pracę oświatową wspieramy uniwersalnymi 
wartościami patriotyzmu  
i demokracji, nawiązując do chlubnej narodowej tradycji. Zachęcamy uczniów do 
wszelkich form samorealizacji, uznając, że to właściwa droga do budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, które mądrze i odpowiedzialnie potrafi kierować 
losami swojej zbiorowości.” 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego. 
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Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką 
dotyczącą zmiany treści § 1. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/121/2016 w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez 
Powiat Ostródzki, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/122/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było powierzenie zadania polegającego na 
sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie 
miasta Miłakowo w ciągach ulic powiatowych, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Wobec braku zgłoszeń przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/123/2016 w sprawie powierzenia zadania polegającego na 
sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie 
miasta Miłakowo w ciągach ulic powiatowych, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było powierzenie zadania polegającego na 
sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie 
miasta Miłomłyn w ciągach ulic powiatowych, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/124/2016 w sprawie powierzenia zadania polegającego na 
sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie 
miasta Miłomłyn w ciągach ulic powiatowych, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie do realizacji 
„Powiatowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy  
w Rodzinie w Powiecie Ostródzkim na lata 2016-2020”, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Wobec braku zgłoszeń przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/125/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Powiecie Ostródzkim na lata 2016-2020”, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
 Dziewiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. Kształtowanie 
oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XVI/126/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych  
z organizacją konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i 
Mazur, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. Zdaniem radnego, to biuro w Brukseli jest ekstrawagancją. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że temat pomocy finansowej na biuro  
w Brukseli często był poruszany w poprzednich latach. Zdania były bardzo 
podzielone, czy przeznaczać pieniądze na to biuro, czy nie. Przypomniał, że Powiat 
Ostródzki, jako jedyny spośród 19 powiatów w województwie, nie zgodził się na 
wejście do programu dotyczącego internetu szerokopasmowego i dzięki temu zostało 
w budżecie 1,5 mln zł. Radny proponował zastanowić się, czy warto przeznaczać co 
roku, np. w tym roku 6 260 zł, nie korzystając z tego. Może trzeba wstrzymać dotacje, 
aby zostać zauważonym. Założenie było takie, że przedstawiciele powiatu mieli być 
zaproszeni do Brukseli w celu zobaczenia, jak działa biuro, ale do tej pory nikt tam 
nie pojechał. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował, że w lipcu br. jest wyjazd do Brukseli  
z makietą naszej pochylni i promowanie naszego regionu w Brukseli. Wyjazd będzie 
na 3 dni na koszt urzędu marszałkowskiego. 
 
Wobec barku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  
i poddał pod glosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/127/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, została podjęta 19 głosami „za”, przy 2 
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na rok 2016, w tym podjęcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił o opinie komisji w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Grzegorz Kierozalski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, 
Porządku Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/128/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie obiektów pływających na rok 2016, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg, 
było następnym punktem porządku obrad. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XVI/129/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. 
Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że następnym punktem 
porządku obrad jest przyjęcie rezygnacji Członka Zarządu Powiatu i zwolnienia go  
z pełnienia dotychczasowych obowiązków członka Zarządu, w tym podjęcie uchwały. 
Rezygnacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski podziękował radnemu Smolakowi za dobrą pracę  
i stwierdził, że radny dał się poznać jako bardzo odpowiedzialny człowiek i dobry 
samorządowiec. Wyraził nadzieję, że ta praca, która sprawował, przyczyniła się do 
dobrej sprawności działania samorządu, jak i Zarządu. Powiedział, że to był dobry 
czas Zarządu, a Pan Antoni, swoim spokojem i radością, przyczynił się do tego, że 
spory milkły.  
 
Radny Antoni Smolak stwierdził, że w tej sytuacji może tylko podziękować. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/130/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu  
i zwolnienia go z pełnienia dotychczasowych obowiązków członka Zarządu, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu, było kolejnym punktem porządku obrad. 
Przewodniczący przedstawił treść rezygnacji radnego Jana Kacprzyka z pełnienia 
funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz z członkostwa tej komisji. 
Rezygnacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący prosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Wicestarosta Edmund Winnicki zgłosił na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
radnego Antoniego Smolaka. 
Radny Antoni Smolak wyraził zgodę na objęcie tej funkcji. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
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Starosta Andrzej Wiczkowski zgłosił, w imieniu Klubu, kandydata na członka Komisji 
Rewizyjnej w osobie radnego Grzegorza Kastrau. Powiedział, że Statut Powiatu 
Ostródzkiego określa skład komisji 5-osobowy. 
Radny Grzegorz Kastrau wyraził zgodę na pracę w tej komisji. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i odczytał 
treść projektu uchwały. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały  
z następującym składem Komisji Rewizyjnej: 
1) przewodniczący  -   Pan Antoni Smolak 
2) członek   -   Pan Włodzimierz Brodiuk 
3) członek   -   Pan Grzegorz Kastrau 
4) członek                -  Pan Tomasz Orłowski 
5) członek                -  Pan Dariusz Struk” 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XVI/131/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu, została podjęta 14 głosami „za”, przy 8 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad był wybór członka Zarządu, w tym podjęcie 
uchwały. 
Przewodniczący poinformował, że na podstawie art.27 ust.3 ustawy o samorządzie 
powiatowym, Rada wybiera członków Zarządu na wniosek Starosty, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,  
w głosowaniu tajnym. W celu przeprowadzenia wyboru, Rada wyłania Komisję 
Skrutacyjną. Zaproponował, aby komisji liczyła 3 osoby i zarządził głosowanie w tej 
sprawie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za 3-osobowym składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący prosił o zgłaszanie radnych do pracy w komisji. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski zgłosił radnego Stanisława Orzechowskiego do pracy  
w tej komisji. 
Radny Stanisław Orzechowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Wicestarosta Edmund Winnicki zgłosił radną Elżbietę Dziubińską do pracy w komisji. 
Radna Elżbieta Dziubińska wyraziła zgodę na pracę w tej komisji. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zgłosił do pracy w komisji radnego Artura Munje. 
Radny Artur Munje wyraził zgodę na pracę w komisji. 
 
Uwag do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  
w składzie: 

1) Elżbieta Dziubińska, 
2) Artur Munje, 
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3) Stanisław Orzechowski. 
Rada jednogłośnie zaaprobowała skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący poprosił Starostę o zgłoszenie kandydata na członka Zarządu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski zgłosił na członka Zarządu radnego Jana Kacprzyka. 
Powiedział, że jest on doświadczonym i wieloletnim radnym Rady Powiatu. Jego  
doświadczenie i predyspozycje wzmocnią działanie naszego powiatu. Starosta prosił 
o przyjęcie tej propozycji. 
Radny Jan Kacprzyk wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się Komisji 
Skrutacyjnej, przygotowania kart do głosowania i ustalenia zasad głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Stanisław Orzechowski – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, poinformował, 
że są trzy możliwości wyboru: „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”. Głosować można 
stawiając znak „X” w jednej z kratek. Postawienie więcej niż jednego znaku „X” lub 
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
 
Przewodniczący prosił o rozdanie kart do głosowania, a radnych o wypełnienie kart  
i głosowanie. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności alfabetycznej 
nazwiska radnych, którzy podchodzili pojedynczo do urny i wrzucali karty do 
głosowania. 
 
Po głosowaniu Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną  
o przedstawienie wyników glosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Stanisław Orzechowski przedstawił 
protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członka Zarządu Powiatu. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 22 radnych. W głosowaniu wzięło udział 
22 radnych, oddano 22 karty do głosowania. Na kartach do głosowania oddano 21 
głosów ważnych i 1 głos nieważny. „Za” wyborem oddano 17 głosów, „przeciw” 
wyborowi oddano 4 głosy. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na członka Zarządu został 
wybrany Pan Jan Kacprzyk oraz została podjęta uchwała w sprawie wyboru Członka 
Zarządu Powiatu. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 18 do 
protokołu. 
Przewodniczący przedstawił treść uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu 
Powiatu.   
Uchwała Nr XVI/132/2016 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Radny Jan Kacprzyk podziękował wszystkim za wybór oraz Staroście za powierzenie 
mu tak ważnego obowiązku z Radzie Powiatu. Wyraził nadzieję, że sprawdzi się na 



17 
 

tym stanowisku i zadeklarował współpracę z wszystkimi gminami w powiecie, a nie 
tylko z gminą Grunwald, której jest mieszkańcem. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  2015 roku. 
Sprawozdanie z\stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady było następnym punktem porządku obrad. 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły na jego ręce: 

1) zgłoszenie Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej RP” o zmianie nazwy 
Klubu na Klub Radnych „Razem dla Powiatu” 

Radny Włodzimierz Brodiuk prosił, aby nie kojarzono go z Platformą Obywatelską 
ponieważ nie jest  już jej członkiem. 

2) pisma mieszkańców Gminy Łukta, którzy zwrócili się o interwencję do 
Przewodniczącego Rady, 

3) pismo radnej Rady Miejskiej w Ostródzie Pani Agnieszki Majewskiej-Pawełko  
w sprawie remontu ulicy 1 Dywizji w Ostródzie. 

Wszystkie pisma są do wglądu w pokoju Nr 216. 
 
Przewodniczący przypomniał  radnym o obowiązku złożenia do 30 kwietnia 
oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2015.  
 
Wicestarosta Edmund Winnicki podziękował wszystkim, którzy głosowali za 
udzieleniem pomocy finansowej Gminie Morąg, na zakup aparatu USG. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki zgłosił wniosek o doprowadzenie do uregulowania spraw 
związanych z podpisywaniem długoletnich umów, np. na 25 lat, na dzierżawione 
jeziora, gdzie dotychczasowa gospodarka zatrudnieniowa i odłowieniowa, jest bardzo 
zła. Poinformował, że temat ten poruszany był już na posiedzeniach Komisji Budżetu 
oraz Komisji Rolnictwa. Prosił o zajęcie się sprawą, bo wiąże się ona z rozwojem 
turystyki na terenie naszego powiatu. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski prosił Zarząd, aby przy następnym planowaniu budżetu, 
przeznaczył środki na zakup materiałów dotyczących obrony cywilnej. Radny 
stwierdził, że obecnie Starostwo posiada jedynie 20 masek przeciwgazowych.  
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Sołtys m. Rudno Zbigniew Wójcik  przedstawił sytuację drogi prowadzącej do Rudna, 
której uczestnikami jest 19 gmin dowożących tam odpady. Powiedział, że na dzień 
dzisiejszy ta droga nie nadaje się do użytkowania przez samochody osobowe. 
Zapytał, w jakim okresie mieszkańcy mogą spodziewać się przebudowy tej drogi. 
Prosił o zabezpieczenie jej, jeśli trzeba będzie czekać np. do 2019 roku, aby 
mieszkańcy mogli „godnie” z niej korzystać. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował, że dokumentacja na tę drogę będzie 
gotowa do końca marca br., która jest  warunkiem złożenia wniosku o 
dofinansowanie przebudowy tej drogi. Jest informacja od Marszałka, że jest 
specjalna pula pieniędzy dla związków gmin, jeżeli chodzi o drogi. Starosta podjął 
działania, żeby Związek Gmin „Czyste Środowisko” złożył wniosek na tę drogę. 
Zarząd Związku bardzo poważnie podchodzi do tej propozycji i taki wniosek 
prawdopodobnie będzie złożony. Jeżeli Budimex tam jeździ, to będą 
przeprowadzone z tą firmą rozmowy w sprawie współfinansowania. Podatki z tej 
drogi otrzymuje gmina, dlatego jest propozycja, aby w przebudowie jej uczestniczyły 
gminy. Starosta zdaje sobie sprawę z dużych utrudnień na tej drodze, ale środki 
publiczne trzeba racjonalnie wydatkować,  
a położenie nakładki, gdy będzie wykonana przebudowa, jest niecelowe. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i  oddał głos Pani Monice 
Kazimierczak prowadzącej zespół teatralny „Przebudzeni”, która przedstawiła 
prezentację  na temat działalności zespołu, finansowaną ze środków PFRON. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XVI sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 
Protokołowała  
Barbara Węglarz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


