
PROTOKÓŁ  Nr XXII/2016 

Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 14 listopada 2016r. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1410, zakończono o godz. 1545. 
Podjęto uchwały od Nr XXII/160/2016 do Nr XXII/170/2016. 
 

W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył XXII sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie V kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie 
powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. Powitał radnych, dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości. Na podstawie listy 
obecności stwierdził kworum, przy którym może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Następnie udzielił głosu Staroście Ostródzkiemu, w celu uzasadnienia wniosku  
o zwołanie w tym trybie sesji Rady Powiatu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że Zarząd poprosił o zwołanie sesji w trybie 
nadzwyczajnym z kilku powodów. Pierwszym z nich jest to, że 17 listopada br. 
upływa termin uprawomocnienia się decyzji Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego dotyczącej zapłaty firmie SDK za parkowanie i przechowywanie 
pojazdów. Sprawa toczy się od kilku lat i teraz ta decyzja SKO po raz pierwszy 
przyznaje stawki, które powiat zaproponował, za adekwatne do tych kosztów 
poniesionych przez firmę SDK. Stwierdził, że jeśli firma nie odwoła się od tej decyzji, 
to 17 listopada br. Starostwo musi wypłacić ok. 350 000 zł. Przypomniał, że pierwsze 
roszczenia na początku działalności tej rady, były na ponad 2 mln zł. Przez te dwa 
lata udało się Wydziałowi Komunikacji, a konkretnie jednej pani, która tylko 
zajmowała się usuwaniem pojazdów i dokumentacją związaną z tymi pojazdami, 
zlikwidować wszystkie te pojazdy (zostały tylko dwa). Starosta podziękował 
Naczelnikowi i Pani Janiak-Pepłowskiej za te dwuletnią pracę i stwierdził, że była to 
żmudna praca, taka typowo prawnicza, ale efekt jest taki, że tych pojazdów już nie 
ma i kwota do zapłaty przez powiat jest na poziomie 350 tys. zł, które znajdują się w 
zmianach budżetowych. Drugim powodem wniosku  
o zwołanie sesji jest otwarcie i rozstrzygnięcie  przetargu na budowę bloku 
operacyjnego. Żeby podpisać umowę z firmą, która na podstawie pierwszej analizy 
została wyłoniona, na kwotę 4 999 000 zł, musimy mieć zapewnione środki  
w budżecie. Te środki zapewnione są w wieloletniej prognozie finansowej, jak 
również ujęte są w one w całości w projekcie przyszłorocznego budżetu 
(przedstawionym przez Zarząd w dniu dzisiejszym Przewodniczącemu Rady 
Powiatu). Do tej pory w budżecie były zapisane 3 mln zł na to zadanie. W wyniku III 
przetargu, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Białegostoku na kwotę 4 999 000 
zł. W tej kwocie jest przewidziana część wyposażenia, które musi być na stałe 
wbudowane w bloku operacyjnym. Na pozostałe wyposażenie bloku będzie 
potrzebne ok. 1,5 mln zł. Środki na wyposażenie (te wbudowane i te pozostałe) 
można będzie odzyskać, ponieważ będzie składany wniosek o środki zewnętrzne. 
Trwają również przygotowania do wniosku  
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o dofinansowanie zewnętrzne całego bloku. Będzie również składany wniosek  
o dofinansowanie termomodernizacji szpitala. Trzecim punktem, w stosunku do 
którego Rada musi podjąć szybko decyzję, jest przekazanie dotacji szkołom 
niepublicznym. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Piotra Strzylaka. 
 
Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad przedstawionego przez 
wnioskodawców. 
 
Radny Stanisław Orzechowski złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o nowy 
punkt 13 w brzmieniu: „Sprawy różne”. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski, w imieniu Zarządu wyraził zgodę na rozszerzenie 
porządku obrad. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt  
Nr 13 w brzmieniu „Sprawy różne”. Dotychczasowy punkt 13 otrzymuje numer 14  
w brzmieniu „Zamknięcie sesji”. 
 
Wobec powyższego, porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2016-2031. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie polityki oświatowej Powiatu Ostródzkiego na lata 

2016-2023. 
5. Ustalenie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym podjęcie 
uchwały. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz 
sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

7. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Ostródzkiego,  
w tym podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Małdyty  
i gminy Miłomłyn, kategorii drogi powiatowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2017 roku. 

11. Przyjęcie do realizacji projektu oraz wniesienie wkładu własnego do projektu 
partnerskiego „Rodzina silna wsparciem” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, w tym podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2016 roku 



3 
 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

13. Sprawy różne. 
14. Zamknięcie sesji. 

 
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że na zmianę wieloletniej 
prognozy finansowej wpłynęło głównie wprowadzenie zadania pn. Modernizacja  
i rozbudowa budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego szpitala 
w Ostródzie, jako zadanie wieloletnie rozpoczęte w roku bieżącym i zakończone w 
roku przyszłym. Zmieniają się również ogólne kwoty dochodów i wydatków ogólnych, 
bieżących i majątkowych. Następnie Skarbnik przedstawiła następujące propozycje 
zmian w budżecie powiatu na 2016 rok: 
1) zmiany w planie dochodów: 

 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu 
uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 35 000 zł, 

 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zakup podręczników (gimnazja) – 
474,99 zł, 

 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na realizację dodatku wychowawczego 
– 88 018 zł, 

 zwiększenie z tytułu dotacji na zintegrowany system promocji turystycznej 
obszaru Kanału Elbląskiego (rozliczenie z lat ubiegłych) – 83 352 zł, 

 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej 
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 150 000 zł, 

 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji z PFRON na zadanie pn. Likwidacja 
barier architektonicznych w LO w Ostródzie – 25 814 zł, 

 zwiększenie dotyczące korekty paragrafu – 320 885 zł i 3 500 zł, 

 zwiększenie z tytułu dotacji na realizację projektu Rodzina silna wsparciem  
w ramach RPO (środki unijne) 19 694 zł i 2 306 zł (środki krajowe), 

 zwiększenie w Starostwie za przeprowadzenie akcji kurierskiej i ćwiczeń 
obronnych – 2 052 zł, 

 zwiększenie w Starostwie dotyczące udziału w gospodarowaniu mieniem 
Skarbu Państwa – 82 570 zł, 

 zwiększenie w Starostwie dotyczące utrzymywania lokat – 60 000 zł, 

 zwiększenie w Starostwie dotyczące opłaty komunikacyjnej – 122 026 zł, 

 zwiększenie dochodów własnych w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 116 666 zł, 

 zwiększenie dochodów własnych w ZSR im. Witosa w Ostródzie – 9 514 zł, 

 zwiększenie dochodów własnych w ZPSWR w Ostródzie (sprzedaż usług  
i refundacje różne) – 206 198 zł, 

 zwiększenie dochodów własnych w ZDP – 34 880 zł, 

 zmniejszenie z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Miejskiej 
Ostróda na remont ulicy Przechodniej w Ostródzie – 42 990 zł, 

 zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację projektu Erasmus+ 
Mobilni w Europie – Mobilni na lokalnym rynku pracy (w związku z 
przeliczeniem po kursie projektu) – 3 959 zł, 

 zmniejszenie dotyczące korekty paragrafu – 320 885 zł i 3 500 zł, 
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 zmniejszenie z tytułu zmiany harmonogramu realizacji projektu Budujemy swoją 
przyszłość – zagraniczne staże zawodowe – 18 600 zł, 

 zmniejszenie z tytułu zmniejsz. dotacji z budżetu państwa na realizację projektu 
Profilaktyka chorób układu oddechowego (rozliczenie projektu) – 33 560 zł, 

 zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji ze środków funduszy norweskich na 
realizację projektu Profilaktyka chorób układu oddechowego (rozliczenie 
projektu) – 190 191 zł, 

 zmniejszenie z tytułu dotacji z Gminy Miejskiej Ostróda na dofinansowanie 
zadania Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb 
bloku operacyjnego – 1 000 000 zł, 

 zmniejszenie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej (decyzja wojewody 
przyznająca środki IV kwartał) – 61 800 zł, 

2) zmiany w planie wydatków: 

 zwiększenie w Starostwie na opłacenie wyroku dotyczącego holowania, 
parkowania, dozoru i oszacowania pojazdów usuniętych z drogi – 350 000 zł, 

 zwiększenie w Starostwie na zakup sprzętu komputerowego (zakup drukarki) – 
5 000 zł, 

 zwiększenie w Starostwie na zakup podręczników (SMS gimnazjum) – 474,99 
zł, 

 zwiększenie w Starostwie  na zadanie Likwidacja barier architektonicznych w 
LO w Ostródzie – 25 814 zł (dofinansowanie z PFRON), 25 814 zł (środki 
własne), 

 zwiększenie w Starostwie na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej ZSZ im. 
Staszica i CKU w Ostródzie, budynku szkoły, internatu oraz stołówki ZSZiO i 
PPP w Morągu oraz budynku przychodni w Ostródzie – 7 128 zł, 

 zwiększenie w Starostwie na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej termomodernizacji kompleksu budynków szpitala PZOZ w 
Ostródzie SA  
i budynku internatu ZPSWR w Ostródzie – 20 000 zł, 

 zwiększenie w Starostwie na realizację projektu Rodzina silna wsparciem  
w ramach RPO Woj. WM – 5 729 zł (środki unijne dla partnerów projektu, 671 zł 
(środki krajowe dla partnerów projektu), 

 zwiększenie w ZSZ im. Petöfi z tytułu zwiększenia doch. własnych – 116 666 zł, 

 zwiększenie w ZSR im. Witosa z tytułu zwiększenia doch. własnych – 9 514 zł, 

 zwiększenie w ZPSWR z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 206 198 zł, 

 zwiększenie w Komendzie Straży Pożarnej z tytułu zwiększenia dotacji na 
zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 185 000 zł, 

 zwiększenie w SOSW w Szymanowie na wymianę windy zewnętrz. – 120 000 
zł, 

 zwiększenie w SOSW w Szymanowie na zadanie Utwardzenie posadzki  
w pawilonie do hipoterapii – 6 107 zł, 

 zwiększenie w ZDP na zakup sprzętu typu rozdrabniacz do gałęzi Skorpion 
160SD – 59 040 zł, 

 zwiększenie w PCPR z tytułu zwiększenia dotacji na realizację dodatku 
wychowawczego – 88 018 zł, 

 zwiększenie w PCPR na realizację projektu Rodzina silna wsparciem w ramach 
RPO – 13 965 zł (środki unijne), 1 635 zł (środki krajowe), 
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 zwiększenie w placówkach: LO w Ostródzie – 140 000 zł, ZSZiO i PPP w 
Morągu – 190 000 zł, na zbilansowanie oświaty – łącznie 330 000 zł, 

 zmniejszenie w Starostwie – 12 128 zł, 

 zmniejszenie w Starostwie na realizację projektu Profilaktyka chorób układu 
oddechowego, w związku z rozliczeniem projektu – 33 560 zł (środki z budżetu 
państwa), 190 191 zł (środki z funduszy norweskich), 

 zmniejszenie w Starostwie z przeznaczeniem na nieodpłatna pomoc prawna – 
61 800 zł, 

 zmniejszenie w Starostwie na zadaniu Modernizacja i rozbudowa budynku 
szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego – 1 000 000 zł, 

 zmniejszenie w Starostwie na zadaniu Budowa pawilonu rehabilitacyjnego  
w SOSW w Szymanowie (kwoty po przetargach) – 105 814 zł, 

 zmniejszenie w ZSR im. Witosa na realizację projektu Erasmus+ Mobilni  
w Europie – Mobilni na lokalnym rynku pracy (rozliczenie projektu) – 3 959 zł, 

 zmniejszenie w SOSW w Szymanowie – 60 000 zł, 

 zmniejszenie w SOSW w Szymanowie na zadaniu Wykonanie pomostu 
rekreacyjnego przy stawie  do małej retencji wodnej wraz z 
zagospodarowaniem terenu – 1 836 zł, 

 zmniejszenie w SOSW w Szymanowie na zadaniu Rozbudowa istniejących 
miejsc postojowych oraz utwardzenie drogi wewnętrznej – 4 271 zł, 

 zmniejszenie w ZDP z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy 
Miejskiej Ostróda na remont ulicy Przechodniej w Ostródzie (Gmina wycofała 
się ze wspólnej realizacji tego zadania) – 42 990 zł, 

 zmniejszenie wydatków w ZDP – 24 160 zł, 

 zmniejszenie w opiece społecznej na zbilansowanie oświaty: PCPR – 132 071 
zł, domy dziecka – 197 929 zł – łącznie 330 000 zł, 

3) korekta inwestycji: 

 zwiększenie na zakup średniego samochodu ratown.-gaśniczego – 185 000 zł, 

 zwiększenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej ZSZ im. Staszica i CKU 
w Ostródzie, budynku szkoły, internatu oraz stołówki ZSZiO i PPP w Morągu 
oraz budynku przychodni zdrowia w Ostródzie – 7 128 zł, 

 zwiększenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
termomodernizacji kompleksu budynków szpitala PZOZ w Ostródzie SA  
i budynku internatu ZPSWR w Ostródzie – 20 000 zł, 

 zwiększenie na wymianę zewnętrznej w SOSW w Szymanowie – 120 000 zł, 

 zwiększenie na likwidację barier architektoniczn. w LO w Ostródzie – 51 628 zł, 

 zwiększenie na zakup sprzętu komputerowego (drukarka) – 5 000 zł, 

 zwiększenie na utwardzenie posadzki w pawilonie do hipoterapii w SOSW  
w Szymanowie – 6 107 zł, 

 zwiększenie na zakup sprzętu typu rozdrabniacz do gałęzi Skorpion 160SD  
w ZDP – 59 040 zł, 

 zmniejszenie na modernizację i rozbudowę budynku PZOZ w Ostródzie SA dla 
potrzeb bloku operacyjnego – 1 000 000 zł, 

 zmniejszenie  na budowę pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie – 
105 814 zł, 

 zmniejszenie na wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej 
retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu w SOSW w Szymanowie – 
1 836 zł, 
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 zmniejszenie na rozbudowę istniejących miejsc postojowych oraz utwardzenie 
drogi wewnętrznej w SOSW w Szymanowie – 4 271 zł, 

4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: 
Starostwo – zw.73 704, zm. 92 604 zł, LO Salezjańskie Szkoła Publiczna – zw. 
67 304 zł, SMS Szkoła Podstawowa – zw. 39 513 zł, SMS Gimnazjum – zm. 9 743 
zł, Salezjańskie LO Szkoła Niepubliczna – zm. 37 967 zł, Pascal LO dla Dorosłych 
– zm. 12 694 zł, Pascal  Szkoła Zaoczna Policealna – zm. 7 239 zł, OREW – zm. 
39 174 zł, LO w Ostródzie – zw. 35 926 zł, zm. 30 926 zł, ZSL w Morągu – zw. 
37 700 zł, zm. 33 800 zł, ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie – 2 540 zł, ZSR im. 
Witosa w Ostródzie – 406 758 zł, ZSZiO i PPP w Morągu – zw. 46 000 zł, zm. 
36 000 zł, SOSW w Miłakowie – 114 710 zł,  SOSW w Szymanowie – 75 000 zł, 
ZPSWR  
w Ostródzie – 95 731 zł, ZPP w Ostródzie – 11 197 zł, PCPR – 384 zł, Komenda 
Straży Pożarnej – 145 587 zł, Świetlica Terapeutyczna – 6 340 zł. 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Stanisław Brzozowski zapytał, na jakie cele Gmina Miejska Ostróda 
przeznaczy te środki, które miały być zabezpieczone na remont ulicy przechodniej. 
Stwierdził, że w tej sprawie była umowa i Gmina powinna się z niej wywiązać. Radny 
zapytał również, dlaczego wymiana windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym  
w Szymanowie  będzie finansowana z własnych środków, a nie z PFRON. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że wcześniej było porozumienia z Gminą 
Miejską Ostróda, że ulica Przechodnia będzie wykonana ze środków miasta i 
powiatu. Samorządy miały się podzielić kosztami po połowie. Później okazało się, że 
miasto wykonuje wymianę nawierzchni na ulicy Kościuszki, więc uzgodniono, aby te 
środki, które miały być przekazane na remont ulicy Przechodniej, miasto 
przeznaczyło na wykonanie nowego parkingu przed budynkiem przychodni (parking z 
tyłu za budynkiem powiat odnowił już wcześniej). Będzie to wykonane do końca roku. 
Część tego parkingu będzie o nawierzchni asfaltowej, druga część będzie 
powiększona o tyle samo miejsc postojowych, co jest teraz. Między parkingami 
będzie ulica i będą dodatkowe miejsca parkingowe, które są tam konieczne. 
Dodatkowo będzie wykonany z polbruku cały chodnik, przed wejściem do przychodni 
też z polbruku. Za to wszystko zapłaci miasto i będzie to z sykiem dla powiatu. Jeśli 
chodzi o wymianę windy, składany był wniosek do PFRON, ale ze względu na to, że 
nie otrzymaliśmy środków, a wymiana jest konieczna, trzeba było znaleźć środki 
finansowe na wymianę tej windy. Część dzieci przebywających w tym ośrodku, jest z 
porażeniami często czterokończynowymi i nie można pozwolić na to, żeby winda nie 
działała. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że skoro była podpisana umowa z miastem 
na ulicę Przechodnią, to powinna być dotacja przekazana. Jeżeli chodzi o PFRON, to 
wszystkie wnioski rozpatrywane są zawsze w I kwartale i jeśli wniosek składany był  
w późniejszym czasie, to wiadomo, że PFRON nie ma na to pieniędzy. Jest 
możliwość ponowienia tego wniosku w I kwartale 2017 roku. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że nie chciałby czekać, bo mogłoby się 
okazać, że ta winda nie zadziała, a wychowankowie muszą być przewożeni. Wnioski 
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były składane i otrzymaliśmy z PFRON środki na budowę pawilonu w Szymanowie, 
jak również środki na remont łazienek w LO w Ostródzie. Natomiast ten wniosek nie 
przeszedł. Na pewno będzie jeszcze składany wniosek, bo w tym ośrodku przydałyby 
się dwie windy. Jeżeli chodzi o ulicę Przechodnią, to sama dotacja sprawia trudności 
dotyczące przekazywania, bo potrzebna jest uchwała Rady Gminy i uchwała Rady 
Powiatu. Chcielibyśmy tego uniknąć, bo za cały remont ulicy Przechodniej  powiat 
zapłacił ponad 80 tys. zł, a parking przy przychodni będzie kosztował 100 tys. zł – tak 
wynika z kosztorysu. W związku z tym, nie ma potrzeby przekazywania sobie przez 
samorządy dotacji, skoro koszty są podobne. Dla powiatu najważniejsze jest, że na 
naszej działce będzie więcej miejsc parkingowych i będzie wykonane porządnie 
wejście do budynku przychodni. 
 
Radny Antoni Smolak podziękował Zarządowi za tak szybkie zareagowanie na 
wniosek Komisji Rewizyjnej, która na wyjazdowym posiedzeniu przegłosowała 
jednogłośnie wniosek o dofinansowanie tego zadania. 
 
Radny Stanisław Brzozowski zapytał, czy kwota 350 tys. zł, którą powiat ma zapłacić 
spółce SDK za usuwanie i przechowywanie pojazdów, dotyczy okresu od listopada 
2008r. do 26 marca 2013r., ponieważ w tym czasie Skarb Państwa był zobowiązany 
zapłacić spółce. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Tadeusz Bera odpowiedział, że radny 
ma rację, ponieważ są tam okresy, za które odpowiada Skarb Państwa i powiat 
będzie występował o zwrot tych środków. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXII/160/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2016-2031, została przyjęta 14 głosami „za”, przy 7 
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2016 rok. 
 
Zmiany w budżecie zostały omówione w poprzednim punkcie, przy okazji omawiania 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 
 
Przewodniczący, wobec braku zgłoszeń, zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXII/161/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, została 
podjęta 16 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie polityki oświatowej Powiatu Ostródzie na lata 
2016-2023, było kolejnym punktem porządku obrad. 



8 
 

 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożena Janowicz powiedziała, że 
uchwała jest kolejnym etapem realizowanego programu Polityka Oświatowa 
Samorządu Terytorialnego. Określa szczegółowe zadania planowane dla realizacji 
celów strategicznych przyjętych uchwałą rady Powiatu w marcu br. Konsekwencją tej 
uchwały jest harmonogram, który precyzuje jakie zadania w ramach poszczególnych 
celów będą realizowane, w jakich terminach oraz przez kogo. Dodatkowo 
zamieszczony jest również sposób weryfikacji. Zadania te do poszczególnych celów 
zostały przygotowane zgodnie z całą procedurą, zaakceptowana przez Rade, przez 
dyrektorów, nauczycieli i uczniów, którzy będą wykonawcami tych celów w ramach 
uchwały o celach strategicznych. Procedura rozpoczęła się powołaniem zespołu ds. 
realizacji polityki oświatowej, a kończy się dzisiejszą uchwałą. Konsekwencja tej 
uchwały będzie również powołanie zespołu, który każdego roku będzie weryfikował 
te zadania, tj. stwierdzał czy jest możliwość realizacji, ewentualnie nanosił poprawki. 
Zespół będzie wykonywał raport, który dotyczy realizacji celów strategicznych,  
a ponadto planował będzie środki finansowe, które mają być uwzględnione  
w budżecie. Stworzenie tej strategii było procesem społecznym, który polegał na tym, 
że wiele osób było zaangażowanych wysłuchując najpierw oczekiwań społecznych,  
a potem możliwości ich realizacji. W tym celu odbyło się szereg rad pedagogicznych 
szkół i placówek. Została stworzona strona internetowa, gdzie również można było 
wypowiedzieć się na temat oczekiwań społecznych. Cała strategia rozpoczęła się 
diagnozą, czyli demografia i różnego rodzaju informacje, które były związane  
z opracowaniem raportu o stanie oświaty. W tym raporcie znalazły się również wyniki 
i analiza, które przeprowadzono wśród 870 uczniów klas drugich szkół 
ponadgimnazjalnych, przez 384 nauczycieli i 570 rodziców. Poza tym, 
przeprowadzono ankiety wśród 100 przedsiębiorców, bo dotyczy to zwłaszcza 
szkolnictwa zawodowego. Konsekwencją tego był raport prezentowany publicznie, 
który pokazywał diagnozę oświaty w powiecie. Odbyły się szkolenia, jak 
przeprowadzić spotkania środowiskowe, następnie zostały przeprowadzone 
spotkania, gdzie określone środowiska przedstawiły, jakie są ich oczekiwania 
społeczne. Uczestnikami spotkań środowiskowych byli: uczniowie – 291, nauczyciele 
– 209, rodzice 52. Ogółem w tych spotkaniach z diagnostami wzięły udział 684 
osoby. Odbyło się również forum oświatowe, które miało na celu podsumowanie tych 
spotkań środowiskowych i na ich podstawie wypracowanie celi strategicznych. 
Odbyły się warsztaty z dyrektorami,  
z nauczycieli, czego efektem jest dzisiejsza uchwała. 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, na 
posiedzeniu której projekt uchwały był omawiany. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji, poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, czy ten dokument, który przedstawiała 
Naczelnik, to jest to, nad czym zespół pracował przez dwa lata. 
 
Naczelnik Bożena Janowicz odpowiedziała, że to nie były dwa lata, ponieważ 
pierwsze spotkanie w sprawie strategii odbyło się w kwietniu ubiegłego roku. Projekt 
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uchwały był przygotowany we wrześniu bieżącego roku i dziś przedstawiany jest na 
sesji. 
 
Radny Dariusz Struk zapytał, czy ktoś liczył koszty wdrożenia tego programu, bo 
prawie na każdej sesji przeznacza się środki na szkoły, brakuje tych środków  
w budżecie powiatu, natomiast ten program będzie też trochę kosztował: to są 
zajęcia dodatkowe, spotkania z psychologami, nauczycielami języka itd. Tu jest 
wyraźnie napisane, że pieniądze będą pochodziły albo z funduszy pomocowych, albo 
z budżetu powiatu i szkół. Czy ktoś weryfikował, jakie to będą koszty. Stwierdził, że 
„możemy podejmować wszystko, ale jeżeli za tym nie będą szły środki finansowe, to 
realizacja będzie żadna i dokument będzie martwy”. 
 
Naczelnik Bożena Janowicz odpowiedziała, że koszty zostały wyliczone, natomiast 
po to tworzy się zespół dotyczący weryfikacji każdego roku, aby każde z zadań 
zostało przeanalizowane. Czy będą środki, to kwestia złożonych wniosków o 
dofinansowanie zewnętrzne, a niektóre rzeczy można zrobić bezkosztowo. 
Przykładem  jest np. aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia i 
egzaminowania, co wynika  
z przepisów ustawy prawo oświatowe. Wizyty studyjne w zakładach pracy – jest to 
jedno z zadań, które można zrealizować bezkosztowo. Organizacja staży i praktyk  
u pracodawców zagranicznych – aktualnie takie staże odbywają się. Wielu uczniów  
i nauczycieli uczestniczy w tych właśnie wyjazdach. 
 
Radny Dariusz Struk powiedział, że chodziło mu o wyliczenie kosztów tych zadań, na 
które będą potrzebne środki finansowe (np. dokształcanie nauczycieli), aby mogły 
być one realizowane. Radny zapytał, czy program przewiduje już te zmiany w 
oświacie, które wejdą od następnego roku. 
 
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński stwierdził, że to nie jest program, tylko 
strategia , a strategia określa kierunek rozwoju. Zostało w niej nakreślone, w którym 
kierunku szkoły i placówki powiatu maja się rozwijać. 
 
Naczelnik Bożena Janowicz powiedziała, że na dokształcanie nauczycieli, zgodnie  
z kartą nauczyciela, jest przeznaczone 1% funduszu płac nauczycieli. Aktualnie 
prawo oświaty i przepisy je wprowadzające zmieniają się jeszcze. W związku z tym, 
nie wszystkie rzeczy, które są w strategii, wynikają z tego nowego prawa 
oświatowego. Przypomniała, że każdego roku zespół będzie opracowywał raport, 
gdzie można będzie coś uzupełnić, wykreślić, czy dopisać. 
 
Radny Grzegorz Kastrau powiedział, że to o czym mówiła Naczelnik zapisane jest  
w § 3 uchwały: „W oparciu o raport Zespołu, w terminie do 15 października każdego 
roku Zarząd Powiatu przygotowuje plan finansowy zapewniający środki do realizacji 
działań przyjętych niniejszą uchwałą i włączy go do projektu budżetu na kolejny rok”. 
Radny podziękował za pracę wszystkim członkom Zespołu powołanego do 
opracowania Strategii Edukacyjnej Powiatu Ostródzkiego. Następnie zapytał, czy od 
stycznia 2017 roku nadal będą funkcjonować psycholodzy w szkołach 
ponadgimnazjalnych powiatu, tak jak to jest obecnie. 
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Naczelnik Bożena Janowicz odpowiedziała, że to Rada uchwala budżet powiatu. 
Wyraziła nadzieję, że te środki będą nadal funkcjonowały na to zadanie w ramach 
środków przeznaczonych na realizację uchwalonej polityki oświatowej. 
 
Radny Stanisław Brzozowski zapytał, dlaczego w harmonogramie zadanie nr 1.1.4 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w szkołach” planuje się  
w zrealizować również poradni, skoro w poradni nie ma sali gimnastycznej. 
 
Naczelnik Bożena Janowicz odpowiedziała, że Zespół Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, po połączeniu  
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną otrzymał nazwę: „Zespół Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu”, a ZSZiO nie ma boiska. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, jaki jest koszt opracowania tej strategii.   
 
Naczelnik Bożena Janowicz odpowiedziała, że zespół cały pracował ponad rok za 
darmo. Wynagrodzenie dla przedstawiciela Centrum Edukacji Obywatelskiej, z 
którym  była współpraca, wynosiło ok. 2 tys. zł. Wydział wspólnie z zespołem 
przygotowywał tę strategię za darmo, natomiast przy zleceniu tego zadania firmie 
zewnętrznej, trzeba było zapłacić 30-70 tys. zł. Była również współpraca z  inną 
organizacją, która zajmuje się strategiami, ale odbyło się to bezkosztowo. 
 
Radny Dariusz Struk podziękował zespołowi i wydziałowi za pracę przy tej strategii  
i wyraził nadzieję, że będzie ona skuteczna. Osobno podziękował radnemu 
Grzegorzowi Kastrau, który bardzo się zaangażował w te prace. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXII/162/2016 w sprawie polityki oświatowej Powiatu Ostródzkiego na 
lata 2016-2023, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było ustalenie trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania, w tym podjęcie uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożena Janowicz powiedziała, że  

w dniu 11 maja 2016r. Starosta Ostródzki udzielił zezwolenia na założenie z dniem  

1 września 2016 r. publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. 

Dominika Savio w Ostródzie przez Towarzystwo Salezjańskie w Polsce.  

Prowadzenie liceów ogólnokształcących jest zadaniem powiatu, w związku                            

z powyższym Powiat Ostródzki zobowiązany jest do udzielania dotacji w/w szkole 

publicznej, a jednocześnie zadaniem Rady Powiatu jest podjęcie uchwały w sprawie 

zasad udzielania i rozliczania dotacji. Uchwała określa ponadto zasady 

przekazywania szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby prawne 

lub fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego środków, które Powiat 
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Ostródzki otrzymuje w ramach rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji ogólnej 

na realizację niektórych, ściśle określonych zadań realizowanych przez te szkoły.  

 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, na 
posiedzeniu której projekt uchwały był omawiany. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji, 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 XXII/163/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, było następnym 
punktem porządku obrad. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożena Janowicz powiedziała, że 
powiat posiada możliwość wystąpienia w imieniu organu prowadzącego niepubliczną 
szkołę/placówkę oświatową posiadającą uprawnienia szkoły/placówki oświatowej 
publicznej o środki finansowe w ramach dotacji z rezerwy 0,4% części oświatowej 
subwencji ogólnej. Możliwością wystąpienia z wnioskiem o w/w dofinansowanie jest 
spełnienie przez organ prowadzący niepubliczną szkołę/placówkę oświatową 
posiadającą uprawnienia szkoły/placówki oświatowej publicznej warunków 
określonych w kryteriach podziału 0,4%. O rezerwę 0,4% części oświatowej 
subwencji ogólnej wystąpiła Szkoła Mistrzostwa Sportowego na wyposażenie 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz wyposażenie gabinetu 
pielęgniarki. O trzymał kwotę 4 833 zł dotacji, ale powiat obecnie nie ma możliwości 
przekazania tych środków szkole. Proponowana zmiana uchwały umożliwi 
przekazanie dotacji. 
 
 Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
na posiedzeniu której projekt uchwały był omawiany. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji, 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 XXII/164/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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 Kolejnym Punktem porządku obrad było wyrażenie zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Ewidencji Gruntów Marek Standara 
powiedział, że gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu odbywa się na  
w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą, 
zawieranie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia na czas dłuższy niż 3 lata odbywa 
się w drodze przetargu. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
tych umów wymaga zgody Rady Powiatu. Zgoda Rady jest wymagana również  
w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 
kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. O dzierżawę 
nieruchomości będących przedmiotem niniejszej uchwały, czyli ogródków 
warzywnych usytuowanych na działkach o numerach: 6/5, 6/8, 6/150 i 6/164 w 
miejscowości Dobrocin, wystąpili ich dotychczasowi dzierżawcy, ponieważ zawarte z 
nimi wcześniej umowy wygasają z dniem  31 grudnia 2016r. Zarząd proponuje 
przedłużyć umowy do dnia 31 grudnia 2018r. 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, na posiedzeniu której projekt uchwały był omawiany. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji, 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 XXII/165/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Małdyty  
i Gminy Miłomłyn, kategorii drogi powiatowej, było następnym punktem porządku 
obrad. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska poinformowała, że jest 
to ciąg drogi od granicy powiatu przez Małdyty do Miłomłyna (stary przebieg drogi Nr 
7). W związku z tym, że Urząd Marszałkowski przekazał tę drogę, jako drogę 
powiatową, powiat ma prawo przekazać ją gminom. Będzie ona podzielona na 
Gminę Małdyty  
i Gminę Miłomłyn. Burmistrz i Wójt wyrazili zgodę na przekazanie tej drogi. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że na spotkaniu z Burmistrzem Miłomłyna  
i Wójtem Małdyt, zaproponował dwa rozwiązania i to rozwiązanie, będące 
przedmiotem uchwały, zostało przyjęte przez Burmistrza i Wójta. 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, na posiedzeniu której projekt uchwały był omawiany. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji, poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
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Zdaniem radnego Stanisława Brzozowskiego, Wójt i Burmistrz nie mogą decydować  
o tym, bo to rady decydują o przyjęciu tych dróg. Gmina, przyjmując drogę Nr 7 na 
terenie Gminy Miłomłyn, pozbawia się możliwości refundowania ze środków 
zewnętrznych remontu drogi w Liksajnach, która ma dokumentację i powinna być 
remontowana w powiecie ze środków zewnętrznych i powiatowych. W ten sposób 
pozbawia się mieszkańców Liksajn, na bardzo długi czas albo w ogóle, remontu tej 
drogi. Radny stwierdził, ze nie będzie głosował za tym, aby gmina przejęła tą drogę. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski zapytał dlaczego powiat przekazuje tę drogę i jaką ona 
ma długość. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że powiatu nie stać na utrzymanie 
dodatkowych dróg. Droga ma długość 21 kilometrów. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod glosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXII/166/2016 w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Małdyty  
i Gminy Miłomłyn, kategorii drogi powiatowej, została podjęta 15 głosami „za”, przy  
1 głosie „przeciw”, 5 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
„Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017”. 
 
Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego Monika Matusiak powiedziała, że program 
określa zasady współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, których realizację 
powiat będzie wspierać w 2017 roku. Program został skonsultowany z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego oraz pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Pożytku 
Publicznego, w której powiat ma swoich przedstawicieli. 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, na posiedzeniu której projekt uchwały był omawiany. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji, poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że w rozdziale 9 w pierwszym punkcie jest 
mowa o ewaluacji rozumianej, jako badanie programu mające na celu ocenę 
rezultatów jego realizacji, następnie są wskaźniki, a nie ma żadnego punktu 
mówiącego o tym, czy ta umowa została wykonana. Organizacja otrzymuje dotację 
na wykonanie zadania i powinna być ocena tego wykonania, czy zostało właściwie  
i w terminie wykonane. 
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Inspektor Monika Matusiak odpowiedziała, że rozliczenie przydzielonej dotacji wynika 
z ustawy i rozporządzenia, każde stowarzyszenie jest obligatoryjnie zobowiązane do 
złożenia sprawozdania, czy to częściowego, czy końcowego, w zależności od tego, 
na ile transz podzielone jest dofinansowanie. W roku ubiegłym, Starosta swoim 
zarządzeniem powołał zespół ds. oceny tych składanych sprawozdań. W skład tego 
zespołu wchodzą: Aleksandra Stelmach i Monika Matusiak z Wydziału Rozwoju 
Lokalnego – do oceny merytorycznej oraz Beata Kowalska i Malwina Gudaczewska   
z Wydziału Finansowego – do oceny pod kątem finansowym. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXII/167/2016 w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2017 roku, było kolejnym 
punktem porządku obrad. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Tadeusz Bera powiedział, że Rada 
Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat oraz kosztów 
powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od 
jego usunięcia. Na każdy rok kalendarzowy, minister właściwy do spraw finansów 
publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat, zaokrąglając je 
w górę do pełnych złotych.  
Stosownie zatem do dyspozycji przepisu art. 130a ust. 6, ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, tak jak w roku poprzednim, należy uchwalić stawki opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące w 
roku 2017, których wysokość została ogłoszone w drodze obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Olgierd Dąbrowski zapytał, jak jest skala tego problemu. 
 
Naczelnik Tadeusz Bera odpowiedział, że w 2015 roku holowanych zostało 90 
samochodów osobowych i 9 ciężarowych, w roku bieżącym do października – 60 
samochodów osobowych i 6 osobowych. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i poddał pod glosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXII/168/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za 
usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2017 roku, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie do realizacji projektu oraz 
wniesienie wkładu własnego do projektu partnerskiego „Rodzina silna wsparciem” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, w tym 
podjęcie uchwały. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło powiedział, że  
złożony przez Powiat Ostródzki w partnerstwie z Gminami: Morąg, Małdyty, 
Grunwald i Dąbrówno projekt „Rodzina silna wsparciem”, został wybrany do 
dofinasowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W 
realizację projektu zaangażowane są Ośrodki Pomocy Społecznej z poszczególnych 
Gmin a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Uchwała jest 
niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i  stanowi wymagany załącznik do 
wymienionej umowy. Projekt "Rodzina silna wsparciem" został skierowany do 50 
rodzin z Powiatu Ostródzkiego posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze. 
Uczestnikami działań są osoby w wieku 15-64 zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej lub posiadają 
problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym rodziny zastępcze i osoby z pieczy 
zastępczej. Wsparcie zaplanowano również dla najbliższego otoczenia osób 
wykluczonych społecznie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług 
społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na 
terenie powiatu ostródzkiego w gminach Morąg, Małdyty, Grunwald i Dąbrówno. Cel 
ten zostanie zrealizowany poprzez zindywidualizowane podejście do problemów 
rodziny, na podstawie przeprowadzonej diagnozy i sporządzonego planu pracy z 
rodziną, monitorowanego na bieżąco przez zaangażowanych specjalistów. Następnie 
dobrane zostaną metody pracy adekwatne do istniejących potrzeb. W ramach 
poszczególnych działań zaplanowano: indywidualną pracę z rodziną poprzez 
wsparcie asystenta/konsultanta rodziny/koordynatora pieczy zastępczej oraz 
pracownika socjalnego. Zapewniona została możliwość korzystania ze 
specjalistycznego wsparcia: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika czy 
mediatora. Istotnym elementem projektu jest integracja społeczna realizowana 
poprzez: warsztaty dla rodziców, warsztaty dla ojców, warsztaty społeczne i 
profilaktyczne, wyjazdy rodzinne, warsztaty dla młodzieży. 
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2016 do 31 sierpnia 2018 roku, wartość projektu  
- 995 456, 25 zł. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXII/169/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienie 
wkładu własnego do projektu partnerskiego „Rodzina silna wsparciem” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2016 roku przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, było 
kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Dyrektor Tomasz Podsiadło poinformował, że  pismem z dnia 28 października br. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował o niewykorzystaniu środków 
przeznaczonych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. W wyniku 
braku zainteresowania dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
niewykorzystana zostaje cała zaplanowana w budżecie kwota tj. 70.000,00 zł. 
Również w zadaniu „Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy”, niewykorzystana 
zostanie kwota 10.000,00 zł. W wyniku niepełnego wykorzystania środków na 
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, wolna pozostaje kwota 404,54 zł.  Z 
uwagi na zbliżający się koniec roku proponuje się przesunięcie zwolnionych środków 
na zadanie „Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów, art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. c”. Ilość wniosków oczekujących w tym zadaniu 
oraz krótka procedura ich realizacji zapewni wykorzystanie przesuniętych środków w 
całości.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXII/170/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2016 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował, że projekt budżetu powiatu na 2017 rok 
został już zatwierdzony przez Zarząd, złożony na ręce Przewodniczącego i zostanie 
przesłany do radnych drogą pocztową. Powiedział, że składane były dwa wnioski do 
tzw. „Schetynówek”, więc przyszły rok będzie rokiem trzech dużych inwestycji 
drogowych: 

1) „Przebudowa ulicy i chodników w ciągu ulicy 11 Listopada w Ostródzie” – 
zadanie jest na 6 miejscu rankingowym, 

2) „Przebudowa ulicy powiatowej Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej 
Leśnej w Morągu” – zadanie jest na 12 miejscu rankingowym. 

W związku z powyższym, to daje pewność, że te drogi będą dofinansowane. Jest 
jeszcze jedna drogowa inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Bramka – 
Tarda – Miłomłyn – Samborowo na odcinku Bramka – Bożęcin”, która otrzymała już 
wcześniej dofinansowanie. Przyszły rok w momencie planowania przewiduje ponad 
18 mln zł na inwestycje. Powiedział, że ta kwota na inwestycje jeszcze się 
powiększy, bo czeka nas jeszcze inwestycja, o dofinansowanie której został złożony 
wniosek, tj. rozbudowa warsztatów przy Zespole Szkół Rolniczych oraz 
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termomodernizacje budynków, które są przygotowywane. Ze względu na duże 
inwestycje drogowe, budżet przyszłego roku jest bardzo trudnym budżetem do 
zbilansowania. Starosta wyraził nadzieję, że ten rok będzie sprzyjający dla rozwoju 
naszego powiatu i początkiem inwestowania dużego, bo ruszą konkursy ogłaszane  
przez RPO. Buduje się nowy pawilon w Szymanowie za ponad 2 mln zł, blok 
operacyjny i zadania dotyczące doposażenia szpitala. Przyszły rok został zamknięty 
bez zaciągania dodatkowych zobowiązań ze spłatą zobowiązań, które miały mieć 
miejsce ponad 2,5 mln zł. 
 
Radny Stanisław Orzechowski powiedział, że w dniu ostatniej sesji Rady Powiatu 
radni Prawa i Sprawiedliwości składali wniosek o dofinansowanie remontu, 
odbudowy kościoła we Florczakach. Zapytał, jaki jest los tego wniosku, bo do tej pory 
radni nie otrzymali odpowiedzi w tej sprawie. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że nie ma podstawy prawnej, która 
umożliwia samorządowi przekazywanie środków, nawet gdyby takie środki zostały 
znalezione. Taka odpowiedź zostanie do radnych skierowana. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki zapytał, czy w projekcie budżetu na rok 2017 zostało ujęte 
zadanie dotyczące przebudowy ulicy Daszyńskiego w Miłakowie. Stwierdził, że temat 
ten porusza już od początku kadencji tej Rady. Drugie pytanie radnego dotyczyło 
remontu drogi Miłakowo ul. Topolowa, przedłużenie Polkajny i Klugajny. Stan tej 
drogi jest bardzo zły. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że o dofinansowanie remontu ulicy 
Daszyńskiego będzie złożony wniosek jesienią przyszłego roku i ulica będzie 
remontowana. Jeżeli chodzi o drugą drogę poruszoną przez radnego, to można 
wyrównać ją destruktem. Jak będzie destrukt, droga będzie robiona. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że na ostatniej sesji w Miłomłynie, Burmistrz 
i radni deklarowali w przyszłym partycypować w wysokości 20% w kosztach remontu 
drogi w Majdanach Wielkich, jeżeli takie zadanie będzie w budżecie powiatu. Zapytał, 
czy to zadanie jest ujęte w projekcie budżetu na rok 2017. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że niestety to zadanie nie jest ujęte. 
Stwierdził, że jest to inwestycja, która swoim kosztorysem opiewa na ponad 300 tys. 
z. Potwierdził słowa radnego, że Burmistrz wraz z Sołtysem, zadeklarowali 20% 
partycypacji w kosztach tego zadania. „Nie jest możliwe, w momencie konstruowania  
budżetu, wprowadzenia tego zadania.” Powiedział, ze jeżeli w trakcie roku 
budżetowego znajdą się środki, to zadanie będzie remontowane. 
 
Przewodniczący Wojciech Paliński poinformował, że dla każdego radnego jest 
założona tzw. skrzynka kontaktu w Starostwie. Wszystkie materiały sesyjne  
i komisyjne będą przekazywane państwu radnym drogą pocztową, natomiast 
materiały, które przychodzą do wiadomości przewodniczącego czy radnych, będą 
przekazywane poprzez te skrzynki. Klucze do tych skrzynek rozda radnym inspektor 
Biura Rady Barbara Węglarz. Skrzynki umieszczone są na parterze w biurze 
podawczym (pokój Nr 133). 
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 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXII sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 

 
 
 
 
 
  
 
  


