
PROTOKÓŁ  Nr XX/2012 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 15 czerwca 2012r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1105, zakończono o godz. 1335. 
Podjęto uchwały od Nr XX/139/2012 do Nr XX/162/2012. 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XX sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników starostwa  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym 
moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radną Renatę Cołoś. 
 
Następnie poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu, na podstawie  § 20 ust. 5 pkt 3 Statutu 
Powiatu Ostródzkiego, złoŜył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt 
nr 16 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
poŜyczki”. 
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe realizowane jest zadanie pn. 
„Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej – Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie”  z dofinansowaniem z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (30% dotacja, 60% poŜyczka 
oraz 10% udział własny). Zarząd zwiększył na bieŜący rok budŜetowy deficyt  
w łącznej wysokości 1 684 430 zł w kwocie planowanej poŜyczki. Zgodnie z art.12 
pkt 8c ustawy o samorządzie powiatowym wyłączną kompetencją Rady Powiatu jest 
zaciąganie długoterminowych poŜyczek i kredytów, dlatego teŜ jest potrzeba 
uchwalenia niniejszej uchwały.  Planowany deficyt na 2012 r. wyniesie 7 765 430 zł, 
wskaźnik ogólnego zadłuŜenia 36,71%, a wskaźnik obsługi długu 5,26%. 
Analogicznie wskaźniki te na 2013 r. wyniosą 33,71% i 9,11%. Mieszczą się one  
w granicach ustawowych. PoŜyczka będzie zaciągnięta na okres 15 lat ze spłatą 
końcową w 2027 r. w czerwcu.  Spłatę planuje się rozpocząć od 2014 roku,  
a zabezpieczeniem będzie weksel własny In-blanco. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Zarządu. 
W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 
Rada 10 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się”, nie wyraziła zgody na 
rozszerzenie porządku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk powiedziała, Ŝe to zadanie jest wprowadzone do 
budŜetu, a uchwała, którą Zarząd chce wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad, 
jest tylko konsekwencją wcześniejszej decyzji o realizacji tego zadania. Prace są juŜ 



daleko posunięte. Zapytała, czy zabrakło radnym jakichś informacji i czy chcą aby ta 
inwestycja była realizowana. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz powiedział, Ŝe wynik głosowania jest taki, poniewaŜ 
radni nie są przygotowani na podejmowanie decyzji przez zaskoczenie. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk zapytał, czy radni będą mieli odwagę podnieść głowę, 
jeśli ta inwestycja nie będzie realizowana. Dzisiejszym głosowaniem Rada pokazała, 
Ŝe nie interesuje ją ta sprawa. Podjęcie tej uchwały jest tylko formalnością.  
 
Przewodnicząca ogłosiła 5 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i zapytała, czy ktoś z radnych chce 
zabrać głos w sprawie wniosku o rozszerzenie porządku obrad. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz stwierdził, Ŝe poczuł się zaskoczony i dlatego podczas 
głosowania za wnioskiem Zarządu wstrzymał się od głosu. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe nie jest przeciwny inwestycji, tylko 
mechanizmowi, który traktuje radnych jak „maszynkę do głosowania”. Temat 
powinien być wcześniej przedstawiony radnym. Zdaniem radnego, radni zostali 
obraŜeni. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska odpowiedziała, Ŝe radni powinni sobie zdawać 
sprawę z tego, Ŝe nieraz pewne decyzje muszą podejmować w ostatniej chwili. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk przeprosiła, jeśli ktoś poczuł się obraŜony  
i stwierdziła, Ŝe uwaŜała tę decyzję za formalność. Radni przecieŜ wcześniej 
wiedzieli, Ŝe zadanie to jest realizowane przy 30% dotacji, 60% z preferencyjnej 
poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 10% 
udziale własnym. 
 
Wicestarosta Stanisław Brzozowski powiedział, Ŝe naleŜy rozgraniczyć co jest 
przedmiotem merytorycznym, a co proceduralnym. Przeprosił radnych za to, Ŝe nie 
były do końca zachowane procedury. Zdaniem Wicestarosty, moŜna kłócić się  
w innych sprawach, ale w tej nie powinno być nieporozumień. Apelował do radnych  
o głosowanie za rozszerzeniem porządku obrad. 
 
Zdaniem radnego Jerzego Adamowicza, w liczeniu głosów przy głosowaniu nad 
wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, zaszła pomyłka. Prawdopodobnie nie 
zostały policzone głosy trojga radnych. 
 
Radny Edmund Winnicki powiedział, Ŝe nie moŜna dzielić Rady na dwie części. 
Radnych opozycyjnych nie trzeba pouczać, poniewaŜ są za realizacją tej inwestycji. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska stwierdziła, Ŝe zgodnie ze Statutem, kiedy 
wynik głosowania budzi wątpliwości, Rada moŜe dokonać reasumpcji głosowania. 
Następnie zgłosiła wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania w sprawie 
wniosku Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad o punkt w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki”. 



 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada, 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wyraziła zgodę na 
przeprowadzenie reasumpcji głosowania w sprawie wniosku Zarządu. 
 
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wniosku  
o rozszerzenie porządku obrad o punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki”. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Porządek obrad, przedstawiony przez Przewodniczącą, brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budŜetu za 2011 rok, w tym podjęcie uchwały. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2011 rok z tytułu wykonania 

budŜetu powiatu. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2012-2020. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2012 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie słuŜebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie 

nieruchomości mienia Powiatu Ostródzkiego. 
8. Przyjęcie Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych w szkołach  

i placówkach oświatowych Powiatu Ostródzkiego na lata 2012-2016, w tym 
 podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Ostródzki. 

10. Utworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie i nadanie jej statutu, 
w tym podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Saminie oraz 
likwidacji szkół wchodzących w jego skład. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia następujących szkół: 
1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Morągu, 
2) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ostródzie, 
3) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Ostródzie, 
4) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Ostródzie, 
5) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Miłakowie, 
6) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ostródzie. 
13. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji następujących liceów profilowanych: 
1) Liceum Profilowanego Nr I w Morągu, 
2) Liceum Profilowanego Nr II w Morągu, 
3) Liceum Profilowanego Nr I w Ostródzie, 
4) Liceum Profilowanego Nr II w Ostródzie, 
5) Liceum Profilowanego Nr III w Ostródzie. 



14. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających, w tym podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wdroŜenia do realizacji w 2012 roku projektu pn. 
„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki. 
17. Zapoznanie się z informacją na temat oceny zasobów pomocy społecznej 

Powiatu Ostródzkiego. 
18. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu miedzy sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
20. Sprawy róŜne. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XIX sesji Rady Powiatu z dnia 18 maja 2012r. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok, w tym 
podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 6 głosami 
„za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i 
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 6 głosami „za” przy 2 
głosach „wstrzymujących się”. 
 
Przewodnicząca przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budŜetu Powiatu 
Ostródzkiego za 2011 rok. 
Uchwała RIO.VIII-0120-245/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2012r. stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XX/139/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu na 2011 rok, została podjęta 12 głosami 



„za”, przy 1 głosie „przeciw”, 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium za 2011 rok z tytułu wykonania budŜetu powiatu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Włodzimierza 
Brodiuka. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budŜetu powiatu 
za 2011 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 
rok 2011. 
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca przedstawiła opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej  
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2011 rok. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120/218/12 Składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 maja 2012r. stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 6 głosami 
„za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 6 głosami „za” przy  
2 głosach „wstrzymujących się”. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Edmund Winnicki powiedział, Ŝe Klub Radnych Porozumienie Morąskie nie 
zgłosował za tym budŜetem, poniewaŜ Rada i Zarząd nie chce współpracy z Klubem. 
Przykładem na brak współpracy jest sprawa dofinansowania szpitala w Morągu, 
mimo Ŝe Zarząd obiecał. W związku z powyŜszym Klub nie będzie głosował za 
udzieleniem Zarządowi absolutorium. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe udzielenie absolutorium, to jest przede 
wszystkim przyjęcie sprawozdania ale i podsumowanie pracy Zarządu. Jeśli chodzi  
o wykonanie budŜetu, to nikt nie ma uwag, ale jest jeszcze inna działalność Zarządu. 
Niejednokrotnie radni dowiadują się o tej działalności z mediów, ale Starosta nigdy 
nie ustosunkowuje się do tych informacji. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska powiedziała, Ŝe to nie jest podsumowanie 
pracy Zarządu, tylko ocena wykonania budŜetu za miniony rok. 



 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, Ŝe w punkcie dotyczącym 
absolutorium mogą być poruszane tylko sprawy dotyczące wykonania budŜetu. 
Niejednokrotnie Regionalna Izba Obrachunkowa uchylała uchwały, w których 
powodem nie udzielenia Zarządowi absolutorium były inne sprawy. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe jest przeciwny udzieleniu absolutorium, 
poniewaŜ jest to przede wszystkim najdroŜszy Zarząd, z uwagi na zatrudnienie 
etatowego członka Zarządu, wydawanie pieniędzy na audycje radiowe, a nie ma 
pieniędzy na nagrywanie sesji Rady Powiatu. 
 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe trzeba teŜ dostrzegać pozytywne aspekty 
działalności Zarządu, np. zajęcie przez powiat VII miejsca w rankingu Związku 
Powiatów Polskich. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe jest to jeden z najlepiej wykonanych 
budŜetów, co jest zasługą Rady, która mobilizowała Zarząd do pracy. Podziękował 
pani Skarbnik za czuwanie nad prawidłową realizacją budŜetu oraz pilnowanie 
wielkości wskaźników budŜetowych, co niejednokrotnie poprzedzone jest burzliwymi 
dyskusjami. Sprawozdanie z wykonania budŜetu zostało pozytywnie ocenione przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową, która stwierdziła, Ŝe jest to jeden z najlepiej 
wykonanych budŜetów.  
 
Radny Tadeusz Łopata poinformował, Ŝe nie będzie głosował za udzieleniem 
Zarządowi absolutorium, poniewaŜ gmina Miłakowo nie otrzymała dofinansowania  
z budŜetu powiatu na budowę chodnika. W związku z tym, mieszkańcy i Rada Gminy 
zobowiązała radnego do tego, aby nie głosować za absolutorium. 
 
Przewodnicząca powiedziała, Ŝe potrzeby są duŜe w kaŜdej gminie, ale wszystkiego 
nie moŜna zrealizować, poniewaŜ nie ma takich moŜliwości finansowych.  Zawsze 
stoimy przed koniecznością dokonywania wyborów i decydujemy, jakie zadania są 
pilniejsze do wykonania a jakie mogą jeszcze poczekać. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XX/140/2012 w sprawie absolutorium za 2011 rok z tytułu wykonania 
budŜetu, została podjęta 13 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował wszystkim za głosowanie. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe zmianą nie omawianą na 
komisjach, a którą zatwierdził Zarząd, jest zwiększenie w 2012 roku wydatków na 
zadanie pn. „Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej – ZSZ im. Petöfi 



w Ostródzie”. Planowany na 2012 rok deficyt wzrasta do 7 765 430 zł, tj. o kwotę 
690 898 zł przesuniętą z pierwotnie zaplanowanej w 2013 roku poŜyczki. 
 
 Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 6 głosami 
„za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie  „wstrzymującym się”. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i 
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Uchwała Nr XX/141/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2012-2020, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2012 rok, było 
kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu w dniu 
dzisiejszym zatwierdził i skierował pod obrady Rady następujące zmiany w budŜecie 
powiatu na 2012r.: 

1) zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu dofinansowania w ramach polsko-niemieckiej wymiany 

młodzieŜy (rozliczenie programu) – 16 815 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi dochodów własnych – 55 000 zł, 
2) zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w Starostwie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków 
uŜyteczności publicznej – ZSZ im. Petöfi w Ostródzie” (poŜyczka z NFOŚiGW – 
zmiana harmonogramu przesunięcie z 2013r.) – 690 898 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie z tytułu dofinansowania w ramach polsko-
niemieckiej wymiany młodzieŜy) – 16 815 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie na zadanie pn. „Modernizacja 
pomieszczeń na nowe pracownie dydaktyczne” – 55 000 zł, 
3) korekta inwestycji: 
- termomodernizacja ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 690 898 zł, 
- modernizacja pomieszczeń na nowe pracownie dydaktyczne – 55 000 zł, 
- budowa i wyposaŜenie placu zabaw w SOSW w Szymanowie – 156 zł 
4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących 

jednostkach: Starostwo – zw. 25 038 zł, zm. 27 840 zł, ZSZiO w Morągu – zw. 
4 000 zł, CKU w Ostródzie – 2 500 zł, ZS w Saminie – 19 348 zł, SOSW  
w Szymanowie – zm. 156 zł, PCPR – zm. 1 042 zł. 

 



Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 6 głosami 
„za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie  „wstrzymującym się”. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i 
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję, przedstawiła treść 
projektu uchwały  i poddała pod głosowanie.  
 
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 
Uchwała Nr XX/142/2012 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2012 rok, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na obciąŜenie słuŜebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Uchwała Nr XX/143/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie słuŜebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości mienia Powiatu Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 



 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Uchwała Nr XX/144/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie 
nieruchomości mienia Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie Programu Profilaktyki 
Zachowań Ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 
Ostródzkiego na lata 2012-2016, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XX/145/2012 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zachowań 
Ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Ostródzkiego na lata 
2012-2016, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Ostródzki, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i 
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 



 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Ostródzki, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było utworzenie Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Ostródzie i nadanie jej statutu, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Ostródzie i nadania jej statutu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół w Saminie oraz likwidacji szkół wchodzących w jego 
skład. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 



W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. 
Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Saminie oraz 
likwidacji szkół wchodzących w jego skład, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie 
przekształcenia następujących szkół: 

1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Morągu, 
2) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ostródzie, 
3) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Ostródzie, 
4) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Ostródzie, 
5) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Miłakowie, 
6) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ostródzie. 

 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i 
Geodezji, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji dotyczącej projektów uchwał w sprawie 
przekształcenia szkół, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał. 
 
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. 
Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 
Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Nr 1 w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 
Uchwała Nr XX/151/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Nr 2 w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 
Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Nr 3 w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. 
Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Miłakowie,  została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. 



Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Ostródzie,  została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie likwidacji 
następujących liceów profilowanych: 

1) Liceum Profilowanego Nr I w Morągu, 
2) Liceum Profilowanego Nr II w Morągu, 
3) Liceum Profilowanego Nr I w Ostródzie, 
4) Liceum Profilowanego Nr II w Ostródzie, 
5) Liceum Profilowanego Nr III w Ostródzie. 

 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji dotyczącej projektów uchwał w sprawie likwidacji 
liceów profilowanych, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XX/155/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego  Nr I w Morągu, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XX/156/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Morągu, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XX/157/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XX/158/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XX/159/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr III  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie obiektów pływających, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 



 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska i 
Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Uchwała Nr XX/160/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie obiektów pływających, została podjęta 20 głosami „za”, przy  
1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wdroŜenia do realizacji w 2012 roku projektu pn. 
„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje”, było 
kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział  21 radnych. 
Uchwała Nr XX/161/2012 w sprawie wdroŜenia do realizacji w 2012 roku projektu pn. 
„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje”, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały i 
poddała pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XX/162/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 



 
 Kolejnym punktem porządku obrad było zapoznanie się z informacją na temat 
oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego. 
Informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Bogusław Fijas poprosił o informację na temat cofnięcia zezwoleń dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na zbieranie i transport odpadów. 
 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Jan Janiak poinformował, Ŝe w 2004 roku Starosta na 
wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ostródzie, wydał decyzję 
zezwalającą na zbieranie i transport odpadów  niebezpiecznych i innych niŜ 
niebezpieczne. Miejscem zbierania odpadów, których rodzaje wynikały z w/w decyzji 
była sortownia odpadów stałych w Morlinach. Miejsca przeznaczone do 
magazynowania odpadów, zgodnie z decyzjami  były ściśle określone, a mianowicie: 
odpady mogły być magazynowane jedynie w szczelnych kontenerach, pojemnikach, 
beczkach i wskazanych betonowych boksach, na utwardzonym i uszczelnionym 
podłoŜu, pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed rozwianiem. W związku  
z sygnałami, jakie docierały od mieszkańców Morlin, sąsiadujących bezpośrednio  
z sortownią odpadów i dotyczyły nieprawidłowej gospodarki odpadami na tym 
terenie, a szczególnie z faktem nieprawidłowego magazynowania odpadów, braku 
zabezpieczenia odpadów przed rozwiewaniem, nadmiernego występowania gryzoni 
oraz insektów bytujących w rosnących hałdach odpadów, które stały się powaŜnym 
problemem sanitarnym. W celu wyjaśnienia sytuacji, 26 kwietnia br. wszczęto 
postępowanie w sprawie cofnięcia decyzji zezwalającej na zbieranie i transport 
odpadów niebezpiecznych i innych niŜ niebezpieczne. Dnia 8 maja br. odbyły się 
oględziny sortowni odpadów stałych pod kątem realizacji warunków wynikających  
z decyzji starosty oraz z treści ustawy o odpadach.  Z przeprowadzonych oględzin, 
sygnałów okolicznych mieszkańców oraz wcześniejszych kontroli wynika, Ŝe 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zaniechało przekazywania odpadów do 
odzysku lub unieszkodliwiania określonym podmiotom posiadającym odpowiednie 
uprawnienia wynikające z ustawy, a jedynie prowadzi przyjmowanie odpadów  
z zewnątrz, które nie ma nic wspólnego z magazynowaniem wynikającym  
z procesów technologicznych lub organizacyjnych. Naczelnik poinformował, Ŝe 
Starosta z dniem 15 maja br.  cofnął dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, 
zezwolenie na odzysk odpadów na terenie sortowni odpadów w miejscowości Morliny 
i pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem instalacji do 
sortowania odpadów. 
 
Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 



 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radna Ewa Michałowska powiedziała, Ŝe skierowała, jako dyrektor szpitala w 
Morągu, pismo do Zarządu Powiatu, do wiadomości Rady Powiatu. Jednak radni nie 
otrzymali tego pisma. 
 
Przewodnicząca wyjaśniła, Ŝe w punkcie dotyczącym spraw róŜnych miała 
zaplanowane przedstawić radnym treść tego pisma. W związku z tym, Ŝe pismo 
wpłynęło 14 maja br., nie było wcześniej moŜliwości przedstawienia go radnym. 
 
Radna Ewa Michałowska przedstawiła treść pism Burmistrza Morąga oraz Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu, skierowanych do 
Zarządu Powiatu, w sprawie dofinansowania zakupu wyposaŜenia do Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w szpitalu w Morągu. 
Kopie pism stanowią załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Radna zwróciła się z prośbą o oddzielenie polityki od rzeczywistych potrzeb 
mieszkańców powiatu i udzielenie pomocy w zakupie tego wyposaŜenia. Zarząd 
Powiatu w odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie stwierdził, Ŝe obecnie nie ma 
środków finansowych na ten cel i obiecał wrócić do tematu, jak takie środki się 
uwolnią. Powiedziała, Ŝe remont jest zaawansowany i pieniądze potrzebne są juŜ 
teraz. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz powiedziała, Ŝe jest pełna uznania dla determinacji 
radnej Michałowskiej, która walczy o ten szpital. Radna prosiła o dofinansowanie 
szpitala w Morągu. 
 
Członek Zarządu Bogdan Głowacz stwierdził, Ŝe równieŜ jest za tym, aby 
dofinansować, tylko brakuje środków. Proponował zabrać kaŜdemu lekarzowi 
pracującemu w szpitalu w Morągu 2 000 zł z przeznaczeniem na ten cel. 
 
Radna Bogusława Orzechowska stwierdziła, Ŝe zapotrzebowanie na tego typu 
placówki jest ogromne, a szpital w Morągu jest na terenie powiatu. Zdaniem radnej, 
trzeba zrobić wszystko, aby pozwolić na uruchomienie Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w szpitalu w Morągu. 
 
Radna Ewa Michałowska podziękowała radnym za zrozumienie tego tematu. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe  gdyby Starosta nie zatrudnił etatowego 
członka Zarządu, to byłyby pieniądze na ten cel. Proponował, aby Rada zajęła 
stanowisko obligujące Zarząd do dofinansowania tego szpitala. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, Ŝe w Ostródzie działa Stowarzyszenie na 
Rzecz Walki z Rakiem Piersi, które zebrało ponad 90 tys. zł na mammograf.  
Z samorządów nikt nie odpowiedział na prośbę o dofinansowanie zakupu tego 
sprzętu. Jeśli chodzi o dofinansowanie zakupu sprzętu do Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Morągu, to Zarząd na pewno wróci do tego tematu we wrześniu.  



 
Radna Teresa Stasiulewicz poinformowała, Ŝe wspólnie ze Starostą, są członkami 
tego stowarzyszenia i moŜe potwierdzić, Ŝe gminy nie przyłączyły się do tej zbiórki. 
Prosiła radnych o apel w swoich gminach o dofinansowanie zakupu tego 
mammografu. 
 
Radna Ewa Michałowska stwierdziła, Ŝe przy szpitalu w Morągu działa 
stowarzyszenie Eskulap, które przekazuje środki na sprzęt w do szpitala.  
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska, w odpowiedzi na wniosek radnego Fijasa  
o zajęcie przez Radę Powiatu stanowiska obligującego Zarząd do dofinansowania 
szpitala w Morągu, stwierdziła, Ŝe sprawa środków finansowych naleŜy do Zarządu. 
Rada moŜe podjąć stanowisko w kaŜdej sprawie, ale jeśli chodzi o środki finansowe, 
to władny jest tylko Zarząd. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk powiedziała, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma 
dodatkowych pieniędzy w budŜecie. We wrześniu uwolni się część kwoty 
przeznaczonej na poręczenie kredytu dla szpitala w Morągu i wtedy Zarząd będzie 
mógł podjąć decyzję. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XX sesję 
Rady Powiatu IV kadencji i ogłosiła przerwę wakacyjną. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu  
 

                                             Wanda Łaszkowska 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 


