
  PROTOKÓŁ  Nr XVIII/2016 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 23 czerwca 2016r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 900, zakończono o godz. 1220. 
Podjęto uchwały od Nr XVIII/135/2016 do Nr XVIII/144/2016. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XVIII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa, 
przybyłych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, 
przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
W sesji uczestniczyli: 
-  podinsp. Przemysław Rawa Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji  
w Ostródzie, 
- bryg. Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
  w Ostródzie, 
- Zdzisław Sokołowski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, 
- Małgorzata Ostrowska Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
- Tomasz Podsiadło Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Cezarego Peca. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komendy Powiatowej Policji w 2015 

roku. 
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Powiatu Ostródzkiego w roku 2015. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 

2015 roku. 
5. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Ostródzkiego. 
6. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2015 roku oraz 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Powiatu. 
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok, w tym podjęcie 
uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 rok z tytułu 
wykonania budżetu. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2016-2031. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 
11. Przyjęcie „Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania  

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020”, w tym 
podjęcie uchwały. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na 
lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostródzkiego i uchwalenia jej 
regulaminu. 

14. Określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków  
i zasad korzystania z tych przystanków, w tym podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Małdyty. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostróda. 
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 XVI sesji Rady Powiatu z dnia 7 marca 2016r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XVI sesji. 

 
Do protokołu XVII sesji Rady Powiatu z dnia 7 kwietnia 2016r. uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XVII sesji. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Ostródzie w 2015 roku. 
Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, Komendant Policji 

składa Staroście i Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze swojej działalności,  

a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 
Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie Przemysław Rawa 
przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Następnym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2015. 
Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 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. 
 
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie Tomasz Ostrowski 
przedstawił informację, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 
2015 roku, była kolejnym punktem porządku obrad. 
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Zgodnie z art.12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Powiatowy Inspektor sanitarny przedstawia przynajmniej raz w roku 
Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie Zdzisław Sokołowski 
przedstawił informację i stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad była informacja na temat oceny zasobów 
pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego. 
Zgodnie z art.16a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Radzie Powiatu co roku 
do dnia 30 kwietnia ocenę zasobów pomocy społecznej, przygotowaną w oparciu  
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
 
Pytań do informacji, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu, nie zgłoszono. 
 
Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski podziękował komendantom i dyrektorowi,  
w imieniu Zarządu i całej Rady, za sprawozdania, a najbardziej za ten rok wytężonej 
pracy na rzecz naszego społeczeństwa. Powiedział, że bardzo dobrze się 
współpracuje zarówno z Policją, jak i ze Strażą  Pożarną i z Sanepidem. Zdaniem 
Starosty, wszystkie te działania są dobrze odbierane w społeczeństwie, a co 
najważniejsze, wzmacniają przekonanie wśród mieszkańców naszego powiatu, że te 
poczucie bezpieczeństwa jest coraz lepsze. Starosta prosił o przekazanie 
podziękowań wszystkim pracownikom. Poinformował, że niedawno odbyło się 
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dotyczące bezpieczeństwa  
i przygotowania służb do okresu letniego. Wszystkie służby, które odpowiadają za 
bezpieczeństwo, są bardzo dobrze przygotowane i odpowiednio przeszkolone.  
Z inicjatywy Komendanta Policji w okresie letnim do Powiatu Ostródzkiego przyjedzie 
11 policjantów, którzy będą patrolować i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców 
naszego powiatu. Powiat zabezpieczy im miejsce zakwaterowania i wyżywienia. 
Starosta podziękował za tę inicjatywę Komendantowi. Pogratulował również 
Komendantowi Straży Pożarnej wyniku swoich podopiecznych, ponieważ 
reprezentacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zdobyła I 
miejsce w klasyfikacji drużynowej XVII Mistrzostw Województwa warmińsko-
Mazurskiego  
w Sporcie Pożarniczym. Jest to wielkie wyróżnienie dla naszej straży pożarnej, jak 
również dla całego powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński przyłączył się w imieniu Rady Powiatu do 
podziękowań i stwierdził, że służby działają bardzo profesjonalnie, co przekłada się 
bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców, a to jest podstawowa potrzeba 
ludzka „być bezpiecznym”. 
  
Następnym punktem porządku obrad były sprawozdania z działalności w 2015 roku 
następujących komisji Rady Powiatu: 

1) Budżetu i Gospodarki, 
2) Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, 
3) Oświaty, Kultury i Sportu, 
4) Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, 
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5) Rewizyjnej. 
Komisja Rewizyjna przedstawiła również sprawozdanie z kontroli zleconej przez 
Radę Powiatu w sprawie wynagrodzenia za dozór pojazdów oraz zwrot wydatków 
związanych z wykonywaniem tego nadzoru przez firmę SDK Sp. z o.o. w Ostródzie. 
 
Pytań do sprawozdań nie zgłoszono i stanowią one załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 Siódmym punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 
2015 rok, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie 
mienia Powiatu Ostródzkiego. 
Uchwała  RIO.IV-0120-89/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 
Ostródzkiego za 2015r., stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie 
opinii 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 Dariusz Struk – Wiceprzewodniczący 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 punkcie. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że analizując sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2015 rok w kwestii dochodów , stwierdził negatywną działalność w 
zakresie sprzedaży mienia powiatu. Mimo kilkakrotnej interwencji radnego w kwestii 
sprzedaży działek w Miłakowie i w Ostródzie przy ul. Parkowej, nic w tej sprawie w 
2015 roku Zarząd nie zrobił. Przyznał, że faktycznie jest problem, jeżeli chodzi o 
Miłakowo, ale radni nie otrzymali wyjaśnienia, dlaczego Starosta nie wystąpił do 
Wojewody  
o przyspieszenie załatwienia tej sprawy dotyczącej roszczenia do tych działek. 
Następną istotną sprawą w budżecie powiatu jest sprawa działań na rzecz szpitala. 
Przedstawiana była radnym koncepcja, z której wynikało, że zatrudniona zostanie 
specjalna kancelaria prawna, która miała przygotować na bieżący rok przetarg na 
rozbudowę szpitala, gdzie oprócz szpitala, było ujętych wiele dodatkowych 
elementów. Jednak z tej koncepcji Zarząd się wycofał, jak informował Starosta na 
posiedzeniu Komisji Rolnictwa. W związku z tym, zdaniem radnego, wydatkowanie 
kwoty 35 000 zł na kancelarię i 36 000 zł na menadżera, jest niezasadne, a wręcz 
narusza dyscyplinę finansów publicznych na rok bieżący. Nie może być tak, że radni 
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przyjęli pewną koncepcję, która w momencie, gdy przetarg został już ogłoszony, 
została wycofana. W związku z tym radny złożył wniosek, aby Rada zleciła Komisji 
Rewizyjnej kontrolę w tym zakresie, a Komisja na najbliższej sesji  poinformowała 
radnych, co jest przyczyną tak częstych zmian w kwestii rozbudowy szpitala. 
 
Przewodniczący poinformował, że na temat szpitala będzie dyskusja w innym 
punkcie porządku obrad. 
 
 Starosta Andrzej Wiczkowski stwierdził, że radny mija się z prawdą , bo 
postępowanie jest prowadzone, a Rada w dniu dzisiejszym wskaże Zarządowi 
kierunek, w którym ma pójść. To właśnie powiedział Starosta na posiedzeniu komisji i 
nie wie skąd radny ma takie informacje. Powiedział, że Zarząd szuka innych 
rozwiązań: tańszych, bezpieczniejszych, lepszych dla powiatu. Jeżeli chodzi o 
dyscyplinę finansów publicznych, to Starosta poinformował, że niedawno zakończyła 
się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca budżetu za 2015 rok i 
Powiat Ostródzki stawia się jako wzór, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, a na 
dyscyplinę finansów publicznych jeździ do tej pory poprzedni Zarząd. Powiedział, że 
w innym punkcie porządku obrad przedstawi Radzie propozycję dotyczącą szpitala i 
to Rada zdecyduje, w którym kierunku Zarząd ma prowadzić dalsze prace. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk pogratulował Pani Skarbnik i stwierdził, że bez niej 
Zarząd nie funkcjonowałby. Odpowiedział, że poprzedni Zarząd  jeździ na dyscyplinę 
finansów publicznych, bo ma się z czego tłumaczyć i czym tłumaczyć, ponieważ 
inwestycje przeprowadzone przez poprzedni Zarząd są na „niebotyczne kwoty” 
Życzył obecnemu Zarządowi, aby też miał się z czego tłumaczyć, do tej pory nie robi 
nic. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XVIII/135/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2015 rok, została podjęta 18 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu. 
 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja 
Wiczkowskiego. 
 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Na koniec swojego wystąpienia Starosta podziękował Radzie za zrozumienie  i za 
wspólne działanie na rzecz rozwoju naszego powiatu. To jest bardzo ważne, żeby 
ten kierunek, który prezentuje cała Rada, nie tylko Zarząd, był jasny, klarowny  
i odpowiedni. Zdaniem Starosty, to współpraca pomiędzy radnymi, zarówno 
koalicyjnymi, jak i nie, układa się w miarę dobrze i to prognozuje, że te 4 lata będą 
dobrymi latami dla naszego powiatu. Podziękował Pani Skarbnik i całemu 
wydziałowi, który w sposób rzetelny, fachowy i skrupulatny realizuje  zadania i dba o 
finanse naszego powiatu. Stwierdził, że jest dobra sytuacja finansowa i, mimo tego 
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że dług jest niemały w porównaniu z innymi powiatami, dajemy sobie radę. Może nie 
ma takich inwestycji „za miliony”, ale ważny jest skutek, nie wartość finansowa 
inwestycji. Przykładem tego jest ulica Czarnieckiego, gdzie poprzedni Zarząd 
wykonał remont na małym odcinku za duże pieniądze, oczywiście inny był zakres, ale 
większych udogodnień nie ma i nie poprawiło to jakości przemieszczania się po tej 
drodze. W tej kadencji, przy udziale dużo mniejszych środków finansowych, został 
wyremontowany dużo dłuższy odcinek tej drogi i skutek jest podobny. Starosta 
podziękował wszystkim naczelnikom za pomoc w realizacji zadania i stwierdził, że ta 
współpraca pomiędzy Zarządem a pracownikami Starostwa układa się bardzo 
dobrze. Po zapoznaniu się, osiągnięta została pewna stabilizacja, a dobra atmosfera 
w pracy sprzyja również dobremu postrzeganiu tego urzędu, bo to jest dobry urząd z 
dobrymi ludźmi, oddanymi swojej pracy. Podziękował wszystkim pracownikom, a 
Radę prosił o udzielenie Zarządowi absolutorium. 
 
Przewodniczący przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 
2015 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 
rok 2015. 
Opinia i wniosek stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Następnie przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu absolutorium. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120-132/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 2015 rok, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 Dariusz Struk – Wiceprzewodniczący 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 punkcie. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że Starosta mówi o dobrej kondycji finansowej 
powiatu, o dużej nadwyżce. Jednak ta nadwyżka powstała z działań poprzedniego 
Zarządu, który zrealizował: remont drogi Drulity – Marzewo - potężna inwestycja w 
gm. Małdyty, zajęcie pasa drogowego – jako jedyny powiat w województwie nie 
wyraził zgody na przystąpienie do programu, dzięki czemu jest zwrot do budżet ok. 2 
mln zł. Nie można porównywać położenia nakładki na ulicy Czarnieckiego do 3-
milionowej inwestycji, w której zrobiono parkingi, oświetlenie, wymieniono wszystkie 
media  
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i potężny odcinek został gruntownie przebudowany. Przypomniał, że Starosta prosił  
o nieporównywanie obecnego Zarządu do poprzedniego, a sam to robi, natomiast 
opozycja tego nie robi i nie chce takiego porównywania. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr XVIII/136/2016 w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 rok z tytułu 
wykonania budżetu, została podjęta 19 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że kolejnym punktem 
porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował, że w dniu wczorajszym na spotkaniu  
z Burmistrzem Ostródy, zaproponował wspólny z gminą remont drogi ulica 
Przechodnia w Ostródzie. Koszt tej drogi wynosi ponad 80 tys. zł, z czego połowę 
sfinansuje gmina miejska. Starosta prosił radnych o wyrażenie zgody na 
umieszczenie tej kwoty w budżecie, dzięki czemu byłaby możliwa realizacja tego 
zadania podczas wakacji. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że w dniu dzisiejszym przed sesją 
odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym Zarząd postanowił przedstawić 
Radzie taką propozycję. W budżecie wprowadzamy pomoc finansową w kwocie 
42 990 zł i wydatki zwiększają się też o tę kwotę, bo pozostałe 50% pochodzi  
z przesunięć w Zarządzie Dróg Powiatowych z utrzymania bieżącego. Te kwoty 
wprowadzone po dochodach i wydatkach wpływają na wieloletnią prognozę 
finansową, na zmiany kwot budżetu: na dochody ogółem i bieżące  oraz na wydatki 
ogółem  
i bieżące. W załączniku Nr 1 zmieniają się kwoty w 2016 roku w wierszu 1 w 
kolumnie 1, kwota dochodów będzie wynosiła 116 290 383,55 zł, dochody bieżące – 
112 988 543,55 zł i w kolumnie 1.1.5 dotacje w 2016 roku – po zmianach będzie 
19 504 393,55 zł. W wydatkach też w wierszu 1, kolumna 2, wydatki zwiększają się 
na kwotę 115 714 383,55 zł, wydatki bieżące – 110 506 482,55 zł. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 wstrzymała się od wyrażenia opinii. 
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 Stanisław Brzozowski stwierdził, że ulica Przechodnia, którą proponuje się 
wyremontować, zakwalifikowana jest do kategorii dróg powiatowych, a są to schody  
w mieście. Proponował, aby gmina miejska przejęła tę drogę, bo powiat takich 
odcinków dróg nie powinien remontować. Nie można utrzymywać drogi, która nie 
spełnia żadnych kryteriów drogi powiatowej. „Będziemy inwestować w rzeczy, które 
dla powiatu nie są jak gdyby przydatne.” W związku z tym, radny prosił odłożyć  
w czasie ten temat i przeprowadzić rozmowy w sprawie  przejęcia tej ulicy przez 
miasto. Powiat ma grunty w mieście, ma działki przy ul. Parkowej oraz inne grunty, 
które gmina przejęłaby za przejętą drogę. Radny wnioskował o nie wprowadzanie  
w dniu dzisiejszym tych zmian w budżecie i przeprowadzenie rozmów w sprawie 
przejęcia przez gminę ulicy Przechodniej w zamian za grunty powiatowe. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski zgodził się z radnym w kwestii przekazania ulicy 
Przechodniej, ale uważa, że przekazanie tej ulicy wyremontowanej jest lepszą 
propozycją. Zdaniem Starosty, taka konstrukcja finansowa, czyli 50% - powiat, 50% - 
gmina,  dla naszego budżetu jest dobra. Powiedział, że rozmowy na temat 
przekazania tej drogi są prowadzone. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod glosowanie wniosek radnego Brzozowskiego. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
„Za” wnioskiem opowiedziały się 2 osoby, „przeciw” głosowało 18 osób, 1 osoba 
„wstrzymała się” od głosu. Wniosek nie uzyskał większości głosów. 
 
Wobec powyższego, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ze 
zmianami dotyczącymi remontu ul. Przechodniej w Ostródzie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XVIII/137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2016-2031, została podjęta 15 głosami „za”, przy 2 
głosach „przeciw”, 4 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2016 rok. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 wstrzymała się od wyrażenia opinii. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk, w związku z zaakceptowaniem przez Radę 
propozycji zmian w wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiła następujące 
zmiany w budżecie: 

1) zmiany w uchwale: 
a) § 1 ust.2 – plan dochodów po zmianach wyniesie 116 290 383,55 zł, pkt 1 

dochody bieżące 112 988 543,55 zł, 
b) § 2 ust.2 – plan wydatków po zmianach wyniesie 115 714 383,55 zł, pkt 1 

wydatki bieżące 110 506 482,55 zł, 
2) zmiany w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 6 i Nr 7. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami dotyczącymi remontu ul. Przechodniej  
w Ostródzie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XVIII/138/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, 
została podjęta 15 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie „Powiatowego Programu 
Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w 
rodzinie na lata 2016-2020”, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XVIII/139/2016 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą  
w rodzinie na lata 2016-2020”, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata  
2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, było kolejnym punktem 
porządku obrad. 
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Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XVIII/140/2016 w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata  
2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 
Powiatu Ostródzkiego i uchwalenia jej regulaminu. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 i powiedział, że jest to bardzo 
cenna inicjatywa, ale to nie jest chyba do końca rozwiązanie problemu, ponieważ 
problem gospodarki rybackiej śródlądowej jest o wiele szerszy. Poinformował, że jest 
pomysł zorganizowania, wspólnie z radnym Zabłockim, spotkania, konferencji z 
udziałem Ministra Zbigniewa Babalskiego, ponieważ problem jest dość poważny. Ta 
uchwała jest pierwszym krokiem do tego, aby ustabilizować sytuację rybołówstwa 
śródlądowego. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
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Uchwała Nr XVIII/141/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostródzkiego i uchwalenia jej 
regulaminu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było określenie przystanków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XVIII/142/2016 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 18 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Małdyty, 
było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
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Uchwała Nr XVIII/143/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Małdyty, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 Kolejnym Punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostróda. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 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 temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XVIII/144/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Ostróda, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu miedzy sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Artur Munje stwierdził, że Starosta w sprawozdaniu informuje o ogłoszeniu  
w dniu 16 marca br. kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości w Faltyjankach 
oraz w Kotkowie. Zapytał, czy coś się zmieniło w tej sprawie, bo jeśli nie to może 
należałoby wzmóc promocję tych nieruchomości. Radny proponował, żeby np. 
ustawić przy drodze Nr 7 tablicę informującą o sprzedaży nieruchomości w 
Faltyjankach. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że niestety nie ma chętnych nabywców 
tych nieruchomości, a zaoferowana telefonicznie propozycja ceny, nie zadowala 
Zarządu, który nie chce sprzedać nieruchomości w Faltyjankach „za przysłowiową 
złotówkę”. Przyznał rację radnemu, że należy prowadzić szersze działania 
promocyjne. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski stwierdził, że skoro są trudności w zbyciu, to może 
trzeba się wstrzymać się z tą sprzedażą i poczekać na lepszą okazję, zwłaszcza, że 
na lokacie powiat posiada 2 mln zł wolnych środków. 
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Radny Grzegorz Struk proponował przekazać ośrodek w Faltyjankach do nadzoru 
Zespołowi Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, aby dzieci mogły 
skorzystać. 
 
Przewodniczący Wojciech Paliński odpowiedział, że rozmawiał w tym temacie  
z dyrektorem, ale chyba nie jest zainteresowany, z uwagi na to, że trzeba byłoby 
zainwestować środki finansowe, aby doprowadzić do użytkowania ten ośrodek,  
a budżet placówki na to nie pozwala. 
 
Radny Stanisław Orzechowski poparł wniosek radnego Kierozalskiego, aby nie 
sprzedawać tego ośrodka. Powiat posiada na lokacie wolne 2 mln zł, więc nie 
potrzeby sprzedawać ośrodka. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie i poprosił o zabranie głosu 
Starostę. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski przedstawił propozycję zmiany koncepcji rozwoju 

i modernizacji PZOZ.  

Powiedział, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z firmą projektującą  
i pracującą nad tą koncepcją. Koncepcja przewiduje wybudowanie dwóch sal 
operacyjnych wraz z zapleczem, czyli z salą wybudzeń, izolatką, salą intensywnej 
terapii. Udało się firmie projektującej umieścić to w istniejącym budynku szpitala. To 
determinuje znacznie mniejsze koszty tej inwestycji i prowadzi do tego, że 
usytuowanie tych sal operacyjnych jest dobrze skomunikowane ze sterylizatornią. 
Środki przewidziane na część budowlaną, czyli do momentu wprowadzenia sprzętu i 
mebli, wyniosą do 3 mln zł. To przemawia za tym, żeby Zarząd i Rada ukierunkowali 
się  
w tym zadaniu. Poinformował, że gmina Miejska w Ostródzie zadeklarowała 1 mln zł 
dofinansowania w kosztach tego zadania, wobec tego powiat musi zabezpieczyć 2 
mln zł. Ta koncepcja daje możliwości szybkiego rozwoju szpitala i budowy bloku 
operacyjnego. Starosta przedstawił radnym ilustrację graficzną rozbudowy szpitala  
i prosił Radę o zajęcie stanowiska w sprawie kierunku rozwoju i modernizacji 
szpitala. Wybór przedstawionej przez Starostę koncepcji, będzie oznaczał 
odstąpienie od dalszego procedowania w formule Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że w ocenie Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości, ta decyzja jest racjonalna. Zostały już wydane co prawda jakieś 
pieniądze, ale może dobrze, bo radni mają teraz wiedzę, że w tym kierunku nie 
można iść. Ta koncepcja jest racjonalna, bo jest potrzeba jak najszybszej budowy 
bloku operacyjnego. 
 
Radny Stanisław Orzechowski potwierdził słowa radnego Kierozalskiego, dotyczące 
nowej koncepcji, którą radni Prawa i Sprawiedliwości popierają. Złożył również,  
w imieniu klubu radnych,  wniosek o uchylenie uchwały z dnia 28 listopada 2003r.  
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w sprawie określenia zasad obejmowania i zbywania akcji PZOZ w Ostródzie SA, 
zmienionej uchwałą z dnia 9 lutego 2004r., które obowiązują.  Uchylenie tej uchwały, 
uniemożliwi ewentualną sprzedaż akcji. Wnioskował o uchylenie tej uchwały na 
następnej sesji Rady Powiatu. 
 
Radna Wanda Łaszkowska zapytała, czy te nowe sale operacyjne będą adaptowane 
ze starych pomieszczeń. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że blok operacyjny będzie usytuowany  
w pomieszczeniu, gdzie obecnie znajduje się kuchnia. Firma świadcząca usługi 
żywieniowe dla szpitala musi znaleźć sobie inne pomieszczenie, poza szpitalem. 
Umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że w ramach realizowania projektu PPP 
powiat miał mieć oszczędności w szpitalu oraz w naszych jednostkach 
organizacyjnych. Miał powstać zakład opieki długoterminowej w Miłomłynie, miało 
powstać lądowisko dla samolotów, a teraz inwestycję zawęża się do bloku 
operacyjnego. Radny nie zgodził się teorią, że przy koncepcji w formule PPP, szpital 
byłby sprywatyzowany. Obecna koncepcja przedstawiana jest bardzo wyrywkowo  
i zaskakująco. Wyżywienie, po wypowiedzeniu umowy dzierżawy, może się 
pogorszyć. Radny stwierdził, że przeciwny tej koncepcji, bo nie jest koncepcja 
kompletna. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że kluczem koncepcji w ramach PPP był 
szpital, a pozostałe rzeczy były dokładane, żeby zbilansować finansowo zadanie. 
Chodzi przede wszystkim o szpital, bo z pozostałymi rzeczami powiat sobie poradzi. 
Takie rozwiązanie daje powiatowi bezpieczeństwo na wiele lat, bo trzeba też myśleć, 
co dalej. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski stwierdził, że wcześniejsza koncepcja była dla powiatu 
niebezpieczna, bo żaden podmiot nie da 28 mln zł za darmo.  Zdaniem radnego, 
dobrze, że Starosta taką obsługę prawną zatrudnił, bo dzięki temu wiemy o różnych 
niebezpieczeństwach. 
 
Radny Grzegorz Kastrau poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki opowiada 
się za koncepcją, którą w dniu dzisiejszym przedstawił Starosta. 
 
Radny Stanisław Orzechowski prosił o przesłanie pełnej dokumentacji tej nowej 
koncepcji. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że radni są pod wrażeniem tej wcześniejszej 
koncepcji, jedni mniej, drudzy bardziej, ale wiedzieli dokładnie na czym ona polegała. 
Obecnie jest inny pomysł, który Starosta lakonicznie przedstawił w wolnych 
wnioskach, prosząc o decyzje radnych. Radni powinni być dokładnie informowani o 
planach szpitala, którego są właścicielem. Zgodził się, że warto budować za mniejsze 
pieniądze, ale powinno się udzielić radnym dokładnej informacji na ten temat. 
Powiedział, że może zagłosuje za tą koncepcją, ale nie w dniu dzisiejszym. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, że gdyby radni pracowali w komisjach, na pewno 
wiedzieliby więcej na ten temat, ponieważ w sprawie szpitala spotykały się Komisje: 
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Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Budżetu i Gospodarki. 
Odbyła się również komisja otwarta. Na tych posiedzeniach było mówione, że 
koncepcja PPP nadal jest, ale rozważane są inne koncepcje. Powiedział, że jest 
radnym od początku powstania powiatu i nie pamięta, żeby poprzedni prezesi 
przedstawiali jakieś koncepcje. Radny prosił o zamknięcie dyskusji i zapytanie 
radnych, co myślą o koncepcji przedstawionej przez Starostę. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski przedstawił Stanowisko w sprawie zmiany kierunku 
rozwoju i modernizacji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA oraz 
formy jego realizacji o prosił Radę o przyjęcie go. 
 
Radny Stanisław Brzozowski złożył wniosek o przełożenie podjęcia tego stanowiska  
w czasie. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał pod głosowanie 
Stanowisko przedstawione przez Starostę. 
 
Stanowisko w sprawie zmiany kierunku rozwoju i modernizacji Powiatowego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA oraz formy jego realizacji, zostało przyjęte 17 
głosami „za” i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Starosta powiedział, że szczegółowe przedstawienie projektu radnym nastąpi po 
sporządzeniu dokumentacji i programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodniczący Wojciech Paliński poinformował, że do Rady Powiatu do 
wiadomości wpłynęło pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego skierowane do 
Komendanta Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, popierające wniosek Klubu Radnych 
Prawa  
i Sprawiedliwości przy Radzie Powiatu, o przywrócenie posterunku policji w Łukcie.  
W związku z tym zostało przygotowane stanowisko Rady Powiatu również 
popierające wniosek Klubu Radnych. Przewodniczący przedstawił treść Stanowiska 
Rady Powiatu w sprawie odtworzenia posterunku policji w Łukcie i otworzył dyskusje 
w tej sprawie. 
 
Radna Wanda Łaszkowska zapytała, co na to Rada Gminy w Łukcie i Wójt Gminy 
Łukta, od których powinna wyjść taka inicjatywa. Zdaniem radnej, nie jest to rolą 
Rady Powiatu. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski odpowiedział, ze za bezpieczeństwo w powiecie 
odpowiada Rada Powiatu. 
 
Radna Wanda Łaszkowska stwierdziła, że nie jest ani za ani przeciw, bo jako 
mieszkanka Gminy Łukta czuje się bardzo bezpiecznie, mimo że nie ma w Łukcie 
posterunku policji. Uważa, że Rada Powiatu nie powinna zajmować takiego 
stanowiska, nie znając zdania gminy oraz mieszkańców w tej sprawie. 
 
Radny Stanisław Orzechowski poinformował, że to właśnie mieszkańcy zwrócili  
o zajęcie się tą sprawą i na ich wniosek Klub zwrócił się w tej kwestii do Wojewody. 



16 
 

 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał pod głosowanie 
stanowisko. 
 
Stanowisko w sprawie odtworzenia posterunku policji w Łukcie, zostało podjęte 17 
głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Radny Olgierd Dąbrowski stwierdził, że na jeziorach nagminnie jest łamana jest 
strefa ciszy. Prosił o zwrócenie uwagi szczególnie na jezioro Szeląg Wielki. 
 
Radny Jan Kacprzyk powiedział, że ograniczenia lub zakaz na tym jeziorze nie leżą  
w kompetencjach Rady Powiatu. Ograniczenia i zakazy wprowadza w drodze 
rozporządzenia minister do spraw ochrony środowiska. 
 
Radny Dariusz Struk  złożył następujące wnioski: 

1) przy remontowaniu ulicy Czarnieckiego, przy przejściach dla pieszych 
montować płyty karbowane, niezbędne dla osób słabo widzących,  

2) znaki na ul. Grunwaldzkiej ustawiane są na środku chodnika i utrudniają 
poruszanie się chodnikiem, 

3) wprowadzenie informatyzację obrad czyli elektroniczne  głosowanie, 
4) wprowadzenie na obrady telewizji, aby społeczność widziała nad czym 

debatuje Rada Powiatu. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, że 
zamówione zostały panele z wypustkami i będą one montowane będą przy 
przejściach, które były przebudowywane. Zgodnie z przepisami słupki muszą być 
montowane 1 m od krawędzi drogi, jeśli chodnik jest wąski, to wypada akurat na 
środek chodnika. 
 
Przewodniczący poinformował, że na jego ręce wpłynęło zaproszenie Pani Zofii 
Bagińskiej Dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie, która zaprasza  
radnych Rady Powiatu w Ostródzie na uroczystość 70-lecia placówki w dniu 2 lipca 
2016r. w Szymonowie. Uroczystość rozpoczyna się o  godz. 900 mszą Św. W 
kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Szymonowie. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił informację Klubu Radnych o zmianie nazwy 
klubu z „Klub Radnych Prawicy” na „Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości”. 
Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zamknął XVIII Sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
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