PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 listopada 2016r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1400, zakończono o godz. 1420.
Podjęto uchwałę Nr XXIII/171/2016.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył XXIII sesję Rady Powiatu
w Ostródzie V kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie
powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. Powitał radnych, Skarbnik Powiatu,
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, pracowników Starostwa i lokalne media . 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 uwagi na bardzo poważną konieczność. Zarząd Dróg
Powiatowych przeprowadził trzy przetargi na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.
W wyniku tych postępowań tylko na terenie działania Obwodzie Nr 2 w Morągu udało
się wyłonić wykonawcę tego zadania. Niestety, nie zgłosiła się żadna firma, która
chciałaby to zadanie realizować na terenie Obwodu Nr 1 w Ostródzie. W związku z
powyższym, Zarząd proponuje wyasygnować swoje środki na zakup posypywarek i
pługów. „Nie możemy sobie pozwolić na takie sytuacje w dalszej perspektywie,
musimy być wyposażeni we własny sprzęt”. Starosta zadeklarował, że Zarząd w
przyszłym roku wystąpi do Rady o zgodę na zakup samochodów, aby powiat mógł
sam posypać
i odśnieżyć te drogi, które są konieczne. Przez ostatnie kilka lat aura jest taka, że
firmom świadczącym te usługi, które muszą trzymać gotowość, jak również muszą
konserwować sprzęt, nie opłaca się startować w tych przetargach. Powiedział, że
działania Zarządu będą zmierzać do tego, aby wyposażyć nasz Zarząd Dróg
Powiatowych w odpowiedni sprzęt do wykonywania tych zadań. Poinformował, że
wczoraj było ślisko, ale w dniu dzisiejszym wszystkie drogi powiatowe zostały
posypane lub są w trakcie sypania.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radną Ewę Szczurowską.
Uwag do porządku obrad, proponowanego przez wnioskodawców, nie zgłoszono
i brzmiał on następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
3. Zamknięcie sesji.
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że w dniu dzisiejszym Zarząd
zatwierdził jeszcze zmiany w budżecie dotyczące zakupu dwóch pługów do Zarządu
Dróg Powiatowych. W związku z powyższym, uległy zmianie kwoty wydatków
bieżących i wydatków majątkowych, w porównaniu z tym materiałem, który radni
otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. W związku z propozycją przesunięcia
środków na zakup posypywarek i pługów, Zarząd zdecydował przedstawić Radzie
inne propozycje zmian w budżecie:
1) zmiany w planie dochodów:
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zakup sprzętu pożarniczego dla
Komendy Straży Pożarnej – 10 000 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na prowadzenie ośrodków wsparcia –
12 800 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego –
7 073 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności – 17 337 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na prowadzenie biblioteki
pedagogicznej w Ostródzie – 5 525 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji (pomoc finansowa z Gminy Ostróda na
remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy) – 144 705 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w ZSZiO i PPP w Morągu
– 2 290 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w SOSW w Szymanowie
– 50 000 zł,
 zwiększenie w tytułu zwiększenia dochodów własnych w ZDP – 12 524 zł,
 zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na ubezpieczenia zdrowotne –
60 185 zł,
 zmniejszenie z tytułu braku dotacji na bieżące utrzymanie dróg z Gminy Małdyty
– 58 334 zł,
2) zmiany w planie wydatków:
 zwiększenie w Starostwie , w związku ze zwiększeniem dotacji na wykonanie
prac remontowych (w kwocie 5 000 zł) oraz zakup wyposażenia (w kwocie
7 800 zł) do pracowni funkcjonujących w ŚDS w Ostródzie – 12 800 zł,
 zwiększenie w Starostwie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda” (środki własne) – 22 zł,
 zwiększenie w Starostwie na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na termomodernizację 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 – 7 852 zł,
 zwiększenie w ZSZiO i PPP w Morągu z tytułu zwiększenia dochodów własnych
– 2 290 zł,
 zwiększenie w SOSW w Szymanowie z tytułu zwiększenia dochodów własnych
– 50 000 zł,
 zwiększenie w Komendzie Straży Pożarnej z tytułu zwiększenia dotacji na
zakup sprzętu pożarniczego – 10 000 zł,
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 zwiększenie w PCPR z tytułu zwiększenia dotacji na realizację dodatku
wychowawczego – 7 073 zł,
 zwiększenie w PCPR z tytułu zwiększenia dotacji na zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności – 17 337 zł,
 zwiększenie w ZPP w Ostródzie z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę
odprawy emerytalnej – 5 525 zł,
 zwiększenie w ZDP na zakup dwóch sztuk posypywarek – 137 760 zł,
 zwiększenie w ZDP na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1235N
Smykówko-Klonowo wraz z chodnikiem na odcinku Naprom-Pietrzwałd
(dofinansowanie z Gminy Ostróda) – 144 705 zł,
 zwiększenie w ZDP na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1235N
Smykówko-Klonowo wraz z chodnikiem na odcinku Naprom-Pietrzwałd (środki
własne) – 176 430 zł,
 zwiększenie w ZDP na zakup dwóch sztuk pługów odśnieżnych – 46 005 zł,
 zmniejszenie w Starostwie – 7 874 zł,
 zmniejszenie w PCPR dotyczące opłacania składki zdrowotnej za dzieci – 515
zł,
 zmniejszenie w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczące opłacenia składki
zdrowotnej za bezrobotnych – 59 670 zł,
 zmniejszenie w ZDP – 406 005 zł,
3) korekta inwestycji:
 zwiększenie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo –
Zajączki – Wygoda – 22 zł,
 zwiększenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
termomodernizację 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 – 7 852 zł,
 zwiększenie na zakup dwóch sztuk posypywarek na potrzeby ZDP w Ostródzie
– 137 760 zł,
 zwiększenie na zakup dwóch sztuk pługów odśnieżnych na potrzeby ZDP –
46 005 zł,
4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:
Starostwo – zw. 225 232 zł, zm. 240 232 zł, LO w Ostródzie – 195 zł, ZSL w
Morągu – 3 228 zł, ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie – 291 127 zł, ZSR im.
Witosa
w Ostródzie – 10 869 zł, ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 155 458 zł, ZSZiO i PPP
w Morągu – 10 430 zł, SOSW w Szymanowie – 40 000 zł, ZDP – zw. 466 001 zł,
zm. 451 001 zł, PCPR – 5 000 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 16 297 zł, PINB –
6 897 zł, Świetlica Terapeutyczna – 2 130 zł.
Skarbnik poinformowała, że w związku z wprowadzeniem kwoty 46 005 zł na zakup
pługów, następujące kwoty w treści uchwały otrzymują brzmienie: w § 2 wydatki
bieżące – 110 266 634,85 zł, wydatki majątkowe – 8 389 692 zł. W § 3 plan
wydatków majątkowych wynosi po zmianie 8 389 692 zł, w tym wydatki inwestycyjne
– 7 767 918 zł. Zmiany wprowadzone są również w załączniku Nr 2 – zmiany w
planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok i w załączniku Nr 3 – zadania
inwestycyjne (roczne
i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.
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Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie.
Radny Artur Munje zapytał, czy to oznacza, że nie będzie przetargów na obsługę
dróg. Zapytał również, czy zadanie będzie realizowane przez pracowników, czy
trzeba będzie zatrudnić ludzi do obsługi tego sprzętu.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że jest obecnie ogłoszony przetarg,
a zakupienie posypywarek i pługów umożliwi niektórym firmom przystąpienie do
przetargu.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie
i poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami przedstawionymi przez
Skarbnik.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała Nr XXIII/171/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował, że w ubiegły czwartek została podpisana
umowa z firmą, która będzie budowała blok operacyjny. Umowa opiewa na kwotę
4 999 600 zł, termin realizacji tego przedsięwzięcia – 304 dni od momentu
podpisania umowy. To znaczy, stwierdził Starosta, że oddanie bloku operacyjnego
nastąpi
w przyszłym roku jesienią. Wyraził nadzieję, że to będzie początek inwestycji
w szpitalu. Starosta poinformował również, że z dniem 1 grudnia br. powołał na
stanowisko Sekretarza Powiatu Panią Jolantę Koszczał. Powiedział, że jest możliwy
awans wewnętrzny.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXIII sesję
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji.

Protokołowała
Barbara Węglarz

