
PROTOKÓŁ  Nr XXIX/2013 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 29 kwietnia 2013r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o godz. 1345. 
Podjęto uchwały od Nr XXIX/205/2013 do Nr XXIX/216/2013. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXIX sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa, 
zaproszonych i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła 
kworum, przy którym  może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada 
Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radną Bogusławę Orzechowską. 
 
Następnie poinformowała, że Zarząd Powiatu wnioskuje o zmianę porządku obrad  
w następujący sposób: 

1) zdjęcie punktu nr 13 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie włączenia 
Liceum Profilowanego w Dąbrównie w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie”, 

2) rozszerzenie o dwa nowe punkty w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia przebiegu dróg powiatowych” i „Informacja na temat oceny zasobów 
pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego”. 

Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że jest wniosek radnego Cezarego Peca oraz 
dwóch komisji: Budżetu i Gospodarki i Spraw Społecznych, Porządku Publicznego  
i Zdrowia,  o zdjęcie z porządku obrad punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwały  
w sprawie rozwiązania stosunku pracy radnego”, z powodu nieobecności 
zainteresowanego. 
Pismo radnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie poszczególnych 
wniosków dotyczących zmiany porządku obrad. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za  zdjęciem punktu nr 13 w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Liceum Profilowanego w Dąbrównie w skład 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Ostródzie”. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada, 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, 
wyraziła zgodę na zdjęcie punktu nr 18 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 
rozwiązania stosunku pracy radnego”. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
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Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt 
nr 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg 
powiatowych” oraz o nowy punkt nr 18 w brzmieniu: „Informacja na temat oceny 
zasobów pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego”. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego, porządek obrad brzmiał następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 2012 

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

Powiatu Ostródzkiego w roku 2012. 
4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego  

w 2012 roku. 
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostródzie w 2012 roku. 
6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r.” 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2013-2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości Powiatu Ostródzkiego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Ostródzie do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Ostródzie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia i nadania statutu Powiatowemu 
Gimnazjum Publicznemu dla Dorosłych w Morągu. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 
rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych. 
18. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Ostródzkiego. 
19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
21. Sprawy różne. 
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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 XXVIII sesji Rady Powiatu z dnia 27 marca 
2013r. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Ostródzie w 2012 roku. 
Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, komendant policji 
składa staroście i radzie powiatu roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także 
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
 
Sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, przedstawił Komendant 
Powiatowy Policji w Ostródzie Krzysztof Fic. 
 
Radna Renata Cołoś prosiła o częstsze interwencje na terenach działek w Morągu,  
w związku z włamaniami. 
 
Komendant Krzysztof Fic odpowiedział, że przekaże informację komendantowi 
komisariatu w Morągu, jak również zostanie zorganizowane spotkanie z zarządcami 
działek w celu umożliwienia wjazdu na ich teren samochodom policyjnym. 
 
Radny Tadeusz Łopata stwierdził, że przy proteście na drodze 519, piętnastu 
policjantów przyglądało się temu protestowi, a po dwóch godzinach stwierdzono, że 
jest to nielegalny protest. Radny zapytał, czy policjanci powinni interweniować, jeśli to 
był nielegalny protest. 
 
Komendant Krzysztof Fic odpowiedział, że wobec policjanta, który udzielił informacji 
publicznej dotyczącej tego, że protest rzekomo był nielegalny, zostały wszczęte 
czynności wyjaśniające. Tym policjantem był Komendant Komisariatu w Morągu i nie 
był on uprawniony do udzielania takiej informacji. 
 
 Następnym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2012. 
Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży 
Pożarnej, rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta 
powiatowego państwowej straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Informację, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu, przedstawił Komendant 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie Tomasz Ostrowski. 
 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego  
w 2012 roku, była kolejnym punktem porządku obrad. 
Zgodnie z art.12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, powiatowy inspektor sanitarny przedstawia przynajmniej raz w roku radzie 
powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
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Informację, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu, przedstawił Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie Zdzisław Sokołowski. 
 
Radny Tadeusz Łopata prosił o wyjaśnienie informacji w prasie na temat blokowania 
przez Sanepid w Ostródzie budowy drogi nr 519. 
 
Inspektor Zdzisław Sokołowski odpowiedział, że w 2010 po raz pierwszy wpłynęła do 
Sanepidu sprawa dotycząca wyrażenia opinii i oceny raportu, który zawierał wiele 
błędów, a m.in. propagacja hałasu obliczona była dla niecałego kilometra, natomiast 
droga liczy 12 km. Mimo wielu próśb o zmianę, raport nie został zmieniony. W 2011 
roku Sanepid musiał wydać decyzję negatywną w tej sprawie, ponieważ nie zostało 
złożone żadne uzupełnienie tego raportu. 
 
Radna Irena Jara powiedziała, że od października ubiegłego roku do chwili obecnej 
w wodzie w Smykówku znajdują się bakterie coli. Prosiła o pomoc w sprawie 
zlikwidowania fetoru, który czują mieszkańcy po reorganizacji kanalizacji. Radna 
zapytała również, czy wysypisko w Morlinach nie zagraża ludziom, zwłaszcza, że 
zbliża się lato. 
 
Inspektor Zdzisław Sokołowski odpowiedział, że generalnie zmierza się do tego, aby 
lokalne wodociągi zamieniać na magistrale. Tymi sprawami zajmuje się Wójt. Jeśli 
chodzi o wysypisko w Morlinach, to istnieje ryzyko, ale nie zagrożenie. W dniu 
jutrzejszym będzie przeprowadzona dezynfekcja, natomiast deratyzacja  
przeprowadzana jest co miesiąc. 
 
Radna Renata Cołoś stwierdziła, że zdarzają się zachorowania dzieci na wszawicę. 
Zapytała, co robić z takimi dziećmi, które są przyprowadzane do przedszkola. 
 
Inspektor Zdzisław Sokołowski odpowiedział, że dziecko może przyjść do 
przedszkola po wystawieniu zaświadczenia przez lekarza, że jest wolne od tej 
choroby. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w 2012 roku. 
Na podstawie art. 112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 
kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne 
sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 
 
Sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu, przedstawił Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z realizacji „Rocznego 
programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie, Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że następnym 
punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/205/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2013-2020, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok, było 
następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/206/2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok, 
została podjęta 16 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Ostródzkiego. 
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Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie.  
 
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Ostródzkiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
w Ostródzie. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/207/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Ostródzkiego na rzecz Przedsiębiorstwa ENERGA OPERATOR SA. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/208/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/209/2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, została podjęta 18 
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głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/210/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie do Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/211/2013 w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ostródzie do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym 
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powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach 
oświatowych. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
założenia i nadania statutu Powiatowemu Gimnazjum Publicznemu dla Dorosłych  
w Morągu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/213/2013 w sprawie założenia i nadania statutu Powiatowemu 
Gimnazjum Publicznemu dla Dorosłych w Morągu, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania, było kolejnym porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
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Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 18 do protokołu. 
 
 Szesnastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/215/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 
2013 rok, została podjęta 18 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
przebiegu dróg powiatowych. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/216/2013 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych, 
została podjęta 15 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego 
była następnym punktem porządku obrad. 
Informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Pytań nie zgłoszono. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Pytań nie zgłoszono. 
 
 Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
Zgłoszeń nie było. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Zgłoszeń nie było. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXIX sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 
 
 
 


