
Protokół Nr XVII/2012 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 28 marca 2012 r. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1105, zakończono o godz. 1305. 
Podjęto uchwały od Nr XVII/130/2012 do Nr XVII/134/2012. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XVII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie, powitała radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych i 
przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Edmunda Winnickiego. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Zarządu Powiatu o zmianę porządku 
obrad w następujący sposób: 

1) zdjęcie punktu 10 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały sprawie określenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których 
zarządcą jest Powiat Ostródzki.” 

2) rozszerzenie o punkt Nr 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację 
których w 2012 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.  

3) rozszerzenie o punkt Nr 2 w brzmieniu: „Aktualna informacja o bezrobociu w 
powiecie Ostródzkim ze szczególnym zwróceniem uwagi na miasto Ostróda”, 
Dotychczasowe punkty od  2 do 13, otrzymałyby  numerację od 3 do 14. 

Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Rada opowiedziała się jednogłośnie  „za” wnioskiem o zdjęcie punktu 10 w 
brzmieniu: Podjęcie uchwały sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Powiat Ostródzki oraz za 
rozszerzeniem o punkt Nr 11 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2012 
roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych a także rozszerzeniem o punkt Nr 2 w brzmieniu: „Aktualna 
informacja o bezrobociu w powiecie Ostródzkim ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na miasto Ostróda.  
 
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. Aktualna informacja o bezrobociu w powiecie Ostródzkim ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na miasto Ostróda. 



 2 

3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie           
w 2011 roku. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Powiatu Ostródzkiego w roku 2011. 

5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego   
w 2011 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie          
w Ostródzie w 2011 roku. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2012-2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. 
9. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Małdyty, w tym podjęcie uchwały. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na realizację których w 2012 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady. 

13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
14. 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 19 radnych. 
Rada 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół XVI sesji 
Rady Powiatu z dnia 28 luty 2012 roku. 
 
 
Drugim punktem porządku była aktualna informacja o bezrobociu w Powiecie 
Ostródzkim ze szczególnym zwróceniem uwagi na miasto Ostróda. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk poinformował, że w związku z licznymi nieprawdziwymi 
informacjami, nieścisłościami  pojawiającymi się w Ostródzie, także w formie ulotek,  
na temat bezrobocia w powiecie ostródzkim, a przede wszystkim mieście Ostróda, 
Zarząd Powiatu pozwolił sobie zaproponować rozszerzenie porządku obrad o 
informację o bezrobociu  w powiecie Ostródzkim z nastawieniem przede wszystkim 
na miasto Ostródę.  
Starosta stwierdził, że jedyną kompetentną osobą, która może się w tym temacie 
wypowiedzieć jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Zdzisław 
Szramowski. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zdzisław Szramowski przedstawił informację o 
stanie bezrobocia w Mieście Ostróda oraz na terenie Powiatu ostródzkiego, która 
stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
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Starosta Brodiuk zapytał na jakiej podstawie Dyrektor Szramowski oraz zakłady 
pracy, o których pisano w publikacjach twierdzą, że nie będzie u nich zwolnień. Czy 
zakład, który będzie zwalniał zobligowany jest do poinformowania o tym Urząd Pracy, 
jeżeli tak to w jakim okresie czasu? 
 
Dyrektor Szramowski wyjaśnił, że dokonano zmian w przepisach mówiących o 
zwolnieniach grupowych. Poprzednio obowiązywał przepis, który obligował 
pracodawcę do zawiadomienia łącznie w ciągu 45 dni przed zamiarem podjęcia 
zwolnień m. in. takich instytucji jak: urząd pracy czy związki zawodowe. W wyniku 
nowelizacji przepisów, które nastąpiły w roku poprzednim, ten przepis zlikwidowano, 
w związku z czym urząd pracy dowiaduje się o zwolnieniach w momencie, gdy 
przychodzi do niego formalne zawiadomienie, a ono przychodzi wówczas, gdy w 
zakładzie informacja o zwolnieniach staje się informacją jawną, czyli wiadomo już, że 
te zwolnienia będą. 
Dyrektor wyraził zdanie, że zmiana tego przepisu jest zła, ponieważ termin 45 dni, 
które wcześniej obowiązywał, pozwalał na przygotowanie odpowiedniego programu, 
żeby w momencie przyjmowania już osób, niektóre rzeczy były załatwione. W tej 
chwili urząd pracy dostaje informację o zwolnieniach i dopiero zaczyna cały proces, 
jeżeli chodzi o tworzenie programów, załatwianie dodatkowych środków, czy 
przesunięcia środków istniejących. Na dzień dzisiejszy takiego terminu nie ma, który 
był. 
 
Starosta zapytał czy Dyrektor jest po rozmowach z dyrektorami firm. 
 
Dyrektor Szramowski odpowiedział, że tak. W ramach dokumentów, które są w 
posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy, w tych 163 pracownikach faktycznych 
mieszkańców miasta Ostródy jest mniej więcej połowa. 60% z tej liczby stanowić 
będą prawdopodobnie mężczyźni. Urząd Pracy jest w posiadaniu ofert pracy dla 110 
osób, czyli praktycznie dla mieszkańców Ostródy pokrycie będzie, jeżeli będą chcieli 
z tych ofert skorzystać. Deklarację złożyli: Indykpol na 50 osób, Indyk- Mazury na 
przynajmniej 40 osób, Zakłady Mięsne w Dąbrównie - na 20 osób z możliwością 
rozszerzenia o następne 20 do końca roku.  
Dyrektor wyraził zdanie, że w tym temacie  ze strony urzędu pracy sytuacja jest 
jasna. 
 

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 201 roku. 
Zgodnie z art.10, ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, komendant Policji 
składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informacje o stanie 
porządku bezpieczeństwa publicznego Staroście i Radzie Powiatu. 
 
Sprawozdanie przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy Policji w 
Ostródzie Marek Żebrowski i stanowi ono załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zapytała czy 16 wakatów w Komendzie wynika z braku 
chętnych do pracy w Policji. 
 
Zastępca Komendanta wyjaśnił, że niestety nie jest to brak chętnych do pracy, jest to 
wynik tego, że policjanci się zwalniają, przenoszą do innych jednostek. Komenda w 
Ostródzie też stara się pozyskiwać policjantów. Jednak o przyjęciach do Policji 
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decyduje Komendant Główny, który rozdziela pulę stanowisk do obsadzenia. Później 
pokłosiem tego jest decyzja Komendanta Wojewódzkiego, który ma już pulę bardzo 
okrojoną.  Chętni do pracy w Komendzie Policji w Ostródzie są, najchętniej 
przyjmowane byłyby osoby z Powiatu Ostródzkiego, chcące tu pracować i mieszkać. 
W chwili obecnej jest 6 czy 7 osób, które już są wykazane jako pracujący, które 
dopiero się uczą. Jest to okres trudny dla Policji, na przykład w Komisariacie w 
Morągu jest około 12 % wakatów, to jest bardzo dużo. 
 
Więcej pytań  do sprawozdania nie zgłoszono. 
 

Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Powiatu Ostródzkiego w roku 2011 była kolejnym punktem obrad. 
Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej, Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta 
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Informację przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Ostródzie Piotr Wlazłowski i stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
 Piątym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2011 roku. 
Zgodnie z art.12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, powiatowy inspektor sanitarny przedstawia przynajmniej raz w roku 
Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
 
Informację przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie 
Zdzisław Sokołowski i stanowi ona załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku. 
Na podstawie art.112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne 
sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 
 
W związku z tym, że sprawozdanie przedstawiane było na posiedzeniach komisji o 
tematyce przedsesyjnej, jak również radni otrzymali je w wersji papierowej, 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie pytań. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach. 
 



 5 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że siódmym 
punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że na posiedzeniach komisji o 
tematyce przedsesyjnej sugerowała, aby nie opiniować projektu tej uchwały, 
ponieważ część zmian dopiero dzisiaj na posiedzeniu Zarządu przed sesją było 
zatwierdzone. to co zostało omówione na posiedzeniach komisji, Zarząd dzisiaj 
zatwierdził. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i 
poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 
Uchwała Nr XVII/130/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2012-2020, została podjęta 9 głosami „za”, przy 3 
głosach „wstrzymujących się”  i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok było 
kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu powiedziała, że  na posiedzeniach o tematyce przedsesyjnej były 
omówione zmiany, które w dniu dzisiejszym Zarząd zatwierdził. Zmiany dotyczyły 
głownie wprowadzenia do budżetu nowego zadania polegającego na rozbudowie 
drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda- Tułodziad z dofinansowaniem środków 
unijnych.  
Poinformowała, że Zarząd zdecydował o wprowadzeniu tej inwestycji do budżetu, 
jednak zmienią się kwoty dotyczące roku 2012, ponieważ okazało się, że środki 
wykonanie dokumentacji na tą inwestycję, były zaplanowane jako środki 
niewygasające. Lepszym wyjściem dla całości projektu jest przesuniecie środków 
niewygasających do budżetu i pokazanie ich jako wykonanie dokumentacji w roku 
bieżącym. Dlatego też pojawiło się zwiększenie dochodów w kwocie 93.940 zł jako 
środki niewygasające, a następnie rozpisanie tego na wydatki zgodnie z wczorajszą 
informacją przedstawioną na posiedzeniach komisji. 
 
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 Komisja 
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 20 radnych. 
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Uchwała Nr XVII/131/012 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok, została 
podjęta 16 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 9 
do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie pomocy finansowej Gminie 
Małdyty, 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 Komisja 
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 XVII/132/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Małdyty , 
została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Ostródzkiego. 
 
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 Komisja 
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 XVII/133/2012 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których 
w 2012 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
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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 Komisja 
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 XVII/134/2012 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na realizację których w 2012 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 20 
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  i stanowi załącznik Nr 12 do 
protokołu. 
 

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie. 
 

Ostatnim punktem w porządku obrad były sprawy różne. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad , Przewodnicząca zamknęła XVII sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wanda Łaszkowska 

 
 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 


