
Protokół Nr XXIX/2017 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia  27 czerwca 2017 r. 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1100, zakończono o godz. 1430. 
Podjęto uchwały od Nr XXIX/202/2017 do Nr XXIX/211/2017. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XXIX sesję Rady Powiatu     
w Ostródzie, powitał radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych i przybyłych 
gości oraz lokalne media. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy 
którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
W sesji uczestniczyli: 
− Starszy Aspirant Rafał Klimecki Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Ostródzie, 
− Brygadier Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Ostródzie, 
− Zdzisław Sokołowski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, 
− Małgorzata Ostrowska Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
− Maciej Bułkowski Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego w Olsztynie, 
− Tomasz Podsiadło Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 
 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radną Wandę Łaszkowską. 
 
Przewodniczący poinformował, że na podstawie § 19 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy 
punkt Nr 18 w brzmieniu: „18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 
Ostródzkiego do partnerstwa i wspólnej realizacji projektu”. 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku Zarządu. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt Nr 18 opowiedziało się 20 
radnych. 
 
Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad rozszerzając 
go o nowy punkt Nr 18,  gdyż wniosek uzyskał bezwzględną większość punktów.  
 
Dotychczasowe punkty od 18 do 20, otrzymują numerację od 19 do 21. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2016 roku. 
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Powiatu Ostródzkiego w roku 2016. 
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4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 
2016 roku. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ostródzie w 2016 roku. 

6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 
Ostródzkiego. 

7. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2016 roku. 
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok, w tym podjęcie 
uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 
2016 rok z tytułu wykonania budżetu. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2017-2031. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. 
12. Wyrażenie zgody na użycie herbu Powiatu Ostródzkiego na nowym 

sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, w tym podjęcie uchwały. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości Powiatu Ostródzkiego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi na działanie Starosty Ostródzkiego. 
15. Wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez 

Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Mildzie i uchwalenia jej regulaminu, w tym 
podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego. 
17. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, 

których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie, w tym podjęcie uchwały. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu ostródzkiego do 

partnerstwa i wspólnej realizacji projektu. 
19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
21. Sprawy różne. 

 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich 

sesji. 
 

Uwag do protokołu XXVII sesji Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XXVII sesji. 
 
Do protokołu XXVIII z dnia 31 maja 2017r. uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XXVIII sesji. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Ostródzie w 2016 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. 
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Sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, przedstawił Starszy Aspirant 
Rafał Klimecki Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji  
w Ostródzie. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do Naczelnika. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, jakie są tendencje, jeśli chodzi o dopalacze. 
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji Marcin Kociołek 
odpowiedział, że przestępstw związanych z dopalaczami odnotowano w 2017 roku 
mniej niż w 2016. Na terenie Ostródy nie działają żadne sklepy ani punkty, gdzie 
można byłoby kupić dopalacze. 
 
Radny Olgierd Dąbrowski powiedział, że na poczucie bezpieczeństwa  nie składają 
się te spektakularne przestępstwa, typu zabójstwa, natomiast te drobne włamania, 
czy włamania do domków jednorodzinnych. Stwierdził, że obecnie jest duży niepokój 
posiadaczy domków jednorodzinnych, w związku z tymi kradzieżami. Skala tych 
przestępstw powoduje, że społeczeństwo czuje się bezpiecznie albo mniej 
bezpiecznie. 
 
Naczelnik Marcin Kociołek odpowiedział, że przestępstwa klasyfikowane jako 
kradzież  z włamaniem są bardzo trudne do wykrycia. Często sprawcy na miejscu 
zdarzenia nie pozostawiają żadnych śladów. Kradzież pojazdu o wartości 200 tys. zł 
jest porównywalna do kradzieży z włamaniem do piwnicy, gdzie sprawca złamie 
jakąś kłódkę i ukradnie przetwory. To jest praca bardziej operacyjna, bazowanie na 
źródłach, na osobach, które informują policję o pewnych sytuacjach. Podejmowane 
są kroki tego typu, że w chwili obecnej jest o wiele więcej patroli prewencji na ulicach 
Ostródy, co powinno przełożyć się na to, że tych przestępstw będzie mniej. Wszelkie 
ślady, które uda się zabezpieczyć, wysyła się do laboratorium kryminalistycznego. Co 
prawda, te badania trwają dłużej, ale zdarzają się sytuacje, że wyniki są pozytywne i 
udaje się na podstawie tych wyników ustalić sprawców. Na przełomie lat 2016/2017 
były dwa lub trzy postępowania, gdzie w każdym wykryto po 16 włamań w sumie, co 
nie jest zadowalające i dąży się do tego, aby tych włamań wykrywać więcej, bo są to 
przestępstwa najbardziej bolące. 
 
Radny Olgierd Dąbrowski zapytał, czy jest jakiś postęp w wykrywaniu tych 
przestępstw. 
 
Naczelnik Marcin Kociołek odpowiedział, że są pewne informacje, ale nie chciałby  
o tym mówić na forum. Trwają prace, żeby wykryć sprawców tych przestępstw i żeby 
nie dochodziło do następnych włamań. 
 
Radny Stanisław Brzozowski zapytał o nielegalne gry hazardowe. Jak te kwestie 
zostały rozstrzygnięte, w związku ze zmianą ustawy. Zapytał, czy jest jeszcze ten 
problem. 
 
Naczelnik Marcin Kociołek odpowiedział, że po 1 kwietnia, czyli po zmianie ustawy, 
zniknęły wszystkie punkty. Na chwilę obecną nie docierają do policji sygnały, że takie 
miejsca w Ostródzie są. Temat na bieżąco jest monitorowany i jeżeli będzie taka 
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potrzeba, policja  będzie udzielać wsparcia urzędowi celnemu, jak również 
informować go o takich punktach. 
 
Dalszych pytań nie zgłoszono. 
 
 Następnym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2016. 
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 4 do protokołu, przedstawił Brygadier Tomasz 
Ostrowski Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do Komendanta. 
 
Radny Stanisław Orzechowski podziękował komendantowi w imieniu całej Rady za 
wyczerpujące sprawozdanie i za całą działalność, zarówno Państwowej Straży 
Pożarnej, jak również ochotniczym strażom pożarnym i  powiedział, że najważniejsi 
są ludzie ale również niezbędny, do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jest 
odpowiedni sprzęt. Stwierdził, że w sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu  
w okresie miedzy sesjami zawarta jest informacja na temat dotacji na rzecz dwóch 
ochotniczych straży pożarnych. Przypomniał, że w ubiegłym roku takie dotacje 
opiewały na kwotę 40 000 zł, natomiast w roku bieżącym jest tylko 27 000 zł. Radny 
apelował do Zarządu Powiatu, aby zamiast zmniejszać środki przeznaczone  na 
ochotnicze straże pożarne, to kierując się wzorcem rządu Pani Premier Beaty 
Szydło, raczej zwiększać te środki. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski podziękował wszystkim służbom w imieniu Zarządu  
i całej rady za ten rok. Stwierdził, że współpraca między samorządem i służbami 
bardzo dobrze się układa. Wyraził nadzieję, że coraz lepiej i bezpieczniej czują się 
mieszkańcy na terenie powiatu dzięki pracy tych służb, które dzisiaj składają Radzie 
sprawozdania. Bardzo ważnym elementem jest współpraca, o której mówił 
Komendant, między ochotniczą strażą pożarną a państwową strażą pożarną, i to nie 
tylko w pracy zadaniowej, gdzie razem uczestniczą w sytuacjach zagrożenia, ale 
ogromną wartością jest to, że strażacy z państwowej straży pożarnej szkolą 
strażaków z ochotniczych straży pożarnych. To jest bardzo ważne dla polepszenia 
jakości, czy poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Starosta 
pogratulował również sukcesów sportowych i prosił o przekazanie gratulacji tym, 
którzy brali udział  
w zawodach. Odpowiadając na apel radnego, Starosta powiedział, że nigdy 
wcześniej nie było takich dofinansowań, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne. 
Ta pomoc, którą powiat świadczy łącznie z gminami, przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa. Zarząd reaguje na wnioski, które są składane. Obecnie wpłynęły 
dwa wnioski i one zostały rozpatrzone. Zgodnie z ustawą, część tych środków musi 
zabezpieczyć albo gmina, albo jednostka. Na wszystkie wnioski udzielane są 
odpowiedzi, a w znakomitej części rozpatrywane są one pozytywnie. 
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Radny Stanisław Orzechowski przypomniał, że w ubiegłym roku udzielono łącznie 
40 000 zł dotacji następującym jednostkom: OSP Słonecznik, OSP Turznica, OSP 
Gierzwałd, natomiast nie został rozpatrzony wniosek OSP Smykówko. Następnie 
radny złożył wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego 
Orzechowskiego. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
„Za” wnioskiem głosowało 4 radnych, „przeciw” opowiedziało się 15 radnych,  
2 radnych „wstrzymało się” od głosu. 
Rada nie wyraziła zgody na ogłoszenie przerwy, ponieważ wniosek nie uzyskał 
wymaganej większości głosów. 
 
Radna Wanda Łaszkowska zapytała, czy zjawisko wypalania trwa zmniejszyło się, 
zwiększyło, czy jest na tym samym poziomie, co w ubiegłych latach. 
 
Komendant Tomasz Ostrowski odpowiedział, że w ubiegłych latach w marcu i 
kwietniu było to zazwyczaj ok. 200 zdarzeń w sezonie. W tym roku jest poniżej 100 
zdarzeń, więc znacząco ilość wypalania traw się zmniejszyła. Zdaniem Komendanta, 
wpływ na to miała przede wszystkim pogoda, ale również akcje prowadzone zarówno 
przez Komendę główną jak i Powiatową „Stop pożarom traw”. Powiedział, że te 
„patologiczne” zdarzenia zostały w pewien sposób powstrzymane i widać to wyraźnie 
po statystyce interwencji. 
 
Wicestarosta Edmund Winnicki zwrócił się do radnego Orzechowskiego i powiedział, 
że trochę się dziwi radnemu, ponieważ on jest 35 lat strażakiem, 20 lat prezesem 
OSP w krajowym systemie ratownictwa i nie zadaje takich dziwnych pytań. Każdy 
samorząd gminny  finansuje , zakupuje i odpowiada za budowę strażnic, itd. Powiat 
może „symboliczną złotówkę” do tego dołożyć. Stwierdził, że gdyby radny o tym 
wiedział  
i spojrzał z perspektywy minionego okresu na stan obecnego przygotowania 
sprzętowego i wyszkolenia strażaków, to jest nieporównywalny w stosunku do czasu 
sprzed kilkunastu lat. Powiedział, że podziękowanie za to należy się wójtom  
i burmistrzom, że pięknie o to dbają, jak również Komendantowi Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej. Zdaniem Wicestarosty, poziom osp na terenie powiatu 
jest bardzo dobry. 
 
Dalszych pytań nie zgłoszono. 
  
 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 
2016 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. 
 
Informację, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu, przedstawił Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do Inspektora. 
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Radny Dariusz Struk powiedział, że ostatnio jest głośno na temat szczepień 
noworodków. Zapytał, czy w powiecie zdarzają się przypadki, że rodzice nie szczepią 
dzieci.  Zapytał, czy dużo jest takich przypadków i jaki to będzie miało wpływ na 
przyszłość. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski odpowiedział, że w pierwszej 
dobie pobytu w szpitalu podawana jest szczepionka przeciwko gruźlicy i WZW typu 
B. Zdarza się, że ludzie zostawiają deklarację, że nie życzą sobie jakichkolwiek 
szczepień. Takie sytuacje, że osoba odmówiła zaszczepienia swojego dziecka, 
każdy szpital ma obowiązek zgłaszać sanepidowi. Kilka takich przypadków w 
ostatnim czasie było. Po próbie nawiązania kontaktu z rodzicami i zgłoszeniu uwag 
odnośnie konieczności realizacji kalendarza szczepień, jeżeli to nie skutkuje, sanepid 
składa wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który ma 
pełnomocnictwo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do wszczęcia postepowania 
egzekucyjnego.  
W takim wypadku nakłada się grzywnę w celu przymuszenia do realizacji tego 
obowiązku, jak i poddaniu się szczepieniu. Te osoby najczęściej korzystają ze 
wsparcia internetowego Stowarzyszenia Stop-Nop i różnego rodzaju pism 
mówiących o tym, dlaczego się nie chcą szczepić. Przysyłane są one do sanepidu, 
który musi to analizować i dalej prowadzić postępowanie zmierzające aż do 
rozpoczęcia egzekucyjnego przez Wojewodę, który zlecił te obowiązki 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, czy w związku z tym, że blisko 20% placówek 
edukacyjnych na terenie powiatu nie ma dostępu do sali gimnastycznej, sanepid 
posiada zestawienie jakich to szkół dotyczy: ponadgimnazjalnych, podstawowych.  
W jaki sposób się to kształtuje. Prosił o przesłanie takiego wykazu, jeśli sanepid 
posiada. 
 
Dyrektor Zdzisław Sokołowski odpowiedział, że nie prowadzi nadzoru nad szkołami 
ponadgimnazjalnymi, oprócz Dobrocina i Szkoły Salezjańskiej. Natomiast wykaz tych 
szkół, które nie posiadają sali gimnastycznej, znajduje się w sanepidzie i takie 
informacje wysyłane są do poszczególnych samorządów gminnych.  
 
Radny Zbigniew Zabłocki stwierdził, że rozpoczyna się lato, a w jeziorach jest pełno 
śmieci: butelki i inne plastikowe śmieci. Zdaniem radnego, przyczyną tego stanu 
może być likwidacja pojemników na plastiki. Zapytał, czy dyrektor może zobowiązać 
wójtów czy burmistrzów do ustawienia tych pojemników tam gdzie były. Powiat 
ostródzki jest powiatem typowo turystycznym i jeśli tych pojemników zabraknie, to 
lasy i jeziora będą zaśmiecone. 
 
Dyrektor Sanepidu Zdzisław Sokołowski odpowiedział, że każde miejsce 
wykorzystywane do kąpieli, czy jest w jurysdykcji gminy, czy ośrodków wczasowych, 
ma swojego administratora. W czasie prowadzenia nadzoru w tych obiektach 
pracownicy sanepidu notują w protokole, czy tego rodzaju incydenty mają miejsce. 
Wtedy wydawana jest decyzja. Nie zwalnia to oczywiście właścicieli tych obiektów od 
utrzymywania czystości i porządku na terenie obiektu. Powiedział, że sanepid będzie 
zwracał na to uwagę, tylko nie może pisać pisma ogólnego mówiącego o tym, że 
należy wzmóc częstotliwość usuwania nieczystości stałych z danego obiektu. 
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Przewodniczący Wojciech Paliński zapytał, czy znane są dyrektorowi powody, 
dlaczego nie ma ratownika w Pelniku. 
 
Dyrektor Zdzisław Sokołowski odpowiedział, że nieznane mu są powody braku 
ratownika, ma tylko informację od samorządu gminnego, że nie podpisano umowy na 
prowadzenie funkcji ratowniczych na to kąpielisko. 
 
Radna Wanda Łaszkowska wyjaśniła, że ratownika nie ma ponieważ nabór jaki był 
prowadzony, nie był skuteczny. Udało się zatrudnić jednego ratownika, a wymagane 
jest zatrudnienie dwóch. W związku z tym, muszą zmienić kategorię tego kąpieliska. 
 
Radny Stanisław Brzozowski zapytał, jak są prowadzone prace związane  
z połączeniem sanepidu z weterynarią i innymi instytucjami, które były 
zapowiedziane przez Rząd. Czy te prace idą w kierunku połączenia, czy jest 
zaniechanie tej koncepcji. 
 
Dyrektor Zdzisław Sokołowski stwierdził, że nie może odpowiedzieć kiedy i jak to 
będzie. Prace nad połączeniem inspekcji i powstanie inspekcji bezpieczeństwa 
żywności prowadzone są od 17 lat. Do tej pory nie było tego efektu mówiącego o 
tym, że powstaje inspekcja. Prace są bardzo zaawansowane i istnieje taka ogólna 
chęć stworzenia nowej inspekcji bezpieczeństwa żywności od 1 stycznia 2018r. 
Inspekcja ma być powstać z połączenia inspekcji weterynaryjnej, inspekcji artykułów 
rolno-spożywczych, części inspekcji handlowej oraz części inspekcji sanitarnej w 
zakresie żywności. Nie będzie to dotyczyło całej żywności, ponieważ suplementy 
diety  
i żywienie zbiorowe mają pozostać dalej w gestii inspekcji sanitarnej. Natomiast cały 
handel detaliczny, produkcja żywności ma przejść pod nowopowstałą służbę. W jaki 
sposób to zostanie zrealizowane, na razie nie wiadomo.  
 
Dalszych pytań nie zgłoszono. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w 2016 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
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 było przedstawione przez Dyrektora PCPR Tomasza Podsiadło na 
wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad była informacja na temat oceny zasobów 
pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Zgodnie z art.16a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Radzie Powiatu co roku 
ocenę zasobów pomocy społecznej, przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 
 
Informacja była przedstawiona przez Dyrektora PCPR Tomasza Podsiadło na 
wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. 
 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
 Następnym punktem porządku obrad były sprawozdania z działalności komisji 
Rady Powiatu w 2016 roku. 
Sprawozdania następujących komisji: 

1) Rewizyjnej, 
2) Budżetu i Gospodarki, 
3) Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, 
4) Oświaty, Kultury i Sportu, 
5) Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, 

stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdań nie zgłoszono. 
 

Ósmym punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 
2016 rok, w tym podjęcie uchwały. 

 
Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie 
mienia Powiatu Ostródzkiego. 
Uchwała  RIO.IV-0120-108/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wydania opinii o 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Powiatu Ostródzkiego za 2016r., stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie 
opinii w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod glosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
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Uchwała Nr XXIX/202/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2016 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu. 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja 
Wiczkowskiego. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Na koniec swojego wystąpienia, Starosta podziękował całej Radzie za współpracę  
z Zarządem i Starostą, która układa się bardzo dobrze, mimo różnych sytuacji, ale 
najważniejsze jest to, że powiat się rozwija. Podziękował również Pani Skarbnik za 
merytoryczna i dobrą pracę przy tworzeniu budżetu  i jego realizacji oraz jego 
pilnowaniu. Następnie zwrócił się do Rady o udzielenie Zarządowi Powiatu 
absolutorium. 
 
Przewodniczący przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 
2016 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 
rok 2016. 
Opinia i wniosek stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu absolutorium. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120-170/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 2016 rok, stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk –Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/203/2017 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 
2016 rok z tytułu wykonania budżetu, została podjęta 18 głosami „za”, przy 3 głosach 
„przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”  i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Starosta Andrzej Wiczkowski  zapytał radnych, którzy głosowali przeciwko udzieleniu 
absolutorium, które z uchwał Rady Powiatu Zarząd nie wykonał. 
 
Na to pytanie Starosta nie uzyskał odpowiedzi. 
 
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 
 
 Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że kolejnym 
punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2017-2031. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przedstawiła następujące propozycje zmian  
w budżecie, które również mają wpływ na wieloletnia prognozę finansową, a które 
Zarząd na posiedzeniu w dniu dzisiejszym skierował pod obrady Rady: 

1) zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania z Gminy Ostróda 
na modernizację i rozbudowę bloku operacyjnego – 382 858 zł, w związku  
z otrzymaniem przez Gminę dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. 
Kajkowo” (powiat udziela dotacji gminie na inwestycję drogową, natomiast 
gmina taka samą kwotę przekazuje powiatu na modernizację bloku 
operacyjnego), 

2) zwiększenie wydatków na zakup urządzeń i wyposażenia do pawilonu 
rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Szymanowie, z przesunięć wewnętrznych – 25 000 zł (zadanie o wartości 
80 000 zł, zostanie zwiększone do 105 000 zł. 

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulegną kwoty w załączniku Nr 1 do 
uchwały na str. 1 dochody w 2017 roku ogółem i dochody majątkowe, na str. 2 
wydatki  ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod glosowanie projekt uchwały, z poprawkami przedstawionymi przez panią 
Skarbnik. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/204/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2017-2031, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 



11 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2017 rok. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Skarbnik Bożena Szewczyk poinformowała, że w związku ze zmianami 
proponowanymi przez Zarząd w dniu dzisiejszym, w uchwale będą następujące 
zmiany: 
1) w treści uchwały:  

− § 1 dochody ogółem – 127 949 874 zł, w tym: dochody bieżące nie zmieniają 
się i wynoszą 115 546 777 zł, dochody majątkowe – 12 403 907 zł, 

− § 2 wydatki ogółem – 128 549 874 zł, w tym: wydatki bieżące – 110 145 860 zł, 
wydatki majątkowe – 18 404 014 zł, 

− § 3 wydatki majątkowe – 18 404 014 zł, wydatki inwestycyjne – 16 786 356 zł, 
2) zmiany powyższe zawarte są w załącznikach: Nr 3, Nr 3a, Nr 6. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod glosowanie projekt uchwały, z poprawkami przedstawionymi przez panią 
Skarbnik. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/205/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było wyrażenie zgody na użycie herbu 
Powiatu Ostródzkiego na nowym sztandarze Komendy Powiatowej Policji w 
Ostródzie, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/206/2017 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu 
Ostródzkiego na nowym sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Ostródzkiego. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 
skargi na działanie Starosty Ostródzkiego, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
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Uchwała Nr XXIX/208/2017 w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 Piętnastym punktem porządku obrad było wyrażenie zgody na utworzenie 
Społecznej Straży Rybackiej przez Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Mildzie  
i uchwalenia jej regulaminu, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/209/2017 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej 
Straży Rybackiej przez Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Mildzie i uchwalenia jej 
regulaminu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powierzenia prowadzenia zadania publicznego. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Dariusz Struk zapytał, jak będą wyglądały dojazdy do wiaduktu od strony ulicy 
Grunwaldzkiej, ze zjazdami i skrzyżowaniami z ulicy Olsztyńskiej. Problem jest też  
z dojazdem do MPEC, bo nie wiadomo którędy miałyby ciężkie samochody 
dojeżdżać. Proponował, aby przy podpisywaniu porozumienia ująć te pytania i 
wątpliwości. Zdaniem radnego, ten wiadukt będzie kosztował 40 mln zł, a nie 20 mln 
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zł, jak się planuje, ponieważ ulica Dywizji jest ulicą prywatną i będzie dojazdową do 
MPEC-u,  
a koszty remontu wyniosą 5 – 8 mln zł. Przebudowa skrzyżowania od ulicy 
Grunwaldzkiej tez będzie kosztowała. W związku z tym, koszt tego wiaduktu będzie 
dużo wyższy niż zakładany. Stwierdził, że radni na posiedzeniu komisji dowiedzieli 
się, że miasto otrzyma 10 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury. Jest 
jeszcze jedna wątpliwość, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy Nr 1, czyli z ulicy 11-go 
Listopada do ulicy Słowackiego, który miałby zostać zamknięty. Zamknięcie tego 
przejazdu, zdaniem radnego, spowoduje  chaos i zakorkuje miasto. Stwierdził, że 
trzeba się nad tym zastanowić, bo po rozpoczęciu tej inwestycji będzie za późno. 
Wspomniał, że może warto byłoby się zastanowić nad estakadą, o czym mówił już 
jeden radny. Zastanawiał się, czy nie warto byłoby też poczekać na zakończenie 
budowy dróg  
Nr 16 i Nr 7, bo wtedy zmieni się ruch. 
 
Radny Olgierd Dąbrowski powiedział, że na komisji zagłosował za tym wiaduktem, 
ale po zastanowieniu się, na sesji będzie głosował przeciw, chociażby dlatego, żeby 
mieć czyste sumienie. Stwierdził, że po raz pierwszy spotyka się z tym, aby 
inwestycja strategiczna dla Ostródy, była tak dalece nieprzygotowana. Wydawało się, 
że wiadukt rozwiąże problemy komunikacyjne, tymczasem po głębokiej analizie, 
zdaniem radnego, „to lekarstwo będzie gorsze od choroby”. Piesi nic na tym nie 
zyskają, tak samo jak nie korzystają z kładki dla pieszych, która znajduje się nad 
środkowym przejazdem. Radny dziwił się, że Burmistrz nie sięgnął do analizy w 
archiwum, która zawiera wyniki badań, co będzie po wybudowaniu obwodnicy i kiedy 
pojawi się wiadukt na ulicy Drwęckiej. Po tej analizie stracono entuzjazm dla tego 
wiaduktu, bo zaledwie 30% korzystających zdecydują się jechać na ten wiadukt. 
Kolejka będzie trochę mniejsza, ale będzie. Druga sprawa, to mówi się o zamknięciu 
jednego przejazdu kolejowego, co spowoduje, że będzie gorszy problem niż jest 
teraz. Radny zapytał,  
z jakiej racji miasto ma wydawać pieniądze na wiadukt „czy to miasto przeszkadza 
kolei, czy kolej miastu  od kilkudziesięciu lat, czy to miasto ponosi straty, czy kolej 
ponosi straty”. Powiedział, że po wszystkich analizach, jedynym perspektywicznym 
rozwiązaniem jest estakada, którą da się wybudować, ale trzeba to na państwie 
wymusić. Wtedy wreszcie historycznie to miasto by się połączyło. Przy budowie 
estakady, inwestycji drogowych byłoby bardzo mało, a i tak miasto nie powinno 
swoich środków na to przeznaczać. Zdaniem radnego, wiadukt jest złudnym 
rozwiązaniem. Stwierdził, że wiaduktem kolej „odepchnie” problem. Teraz estakadę 
można byłoby wymusić, ale jak już zostanie wybudowany wiadukt, to będzie to 
niemożliwe. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiadając na pytania radnego Struka powiedział, że 
przygotowywane jest porozumienie pomiędzy samorządami. Inwestorem i głównym 
prowadzącym tej inwestycji będzie Gmina Miejska od początku do końca, a później 
przejmie ten wiadukt pod swoją własność. Szacunkowo wyceniono ten wiadukt na  
20 mln zł i trudno ocenić, czy to jest adekwatne do rzeczywistych kosztów, czy nie, 
ale rolą powiatu jest złożenie wniosku do ministerstwa o dofinansowanie w 50%. 
Tylko powiat może złożyć taki wniosek. Miasto planuje wykonanie tej inwestycji w 
formie „Zaprojektuj – wybuduj”. Na każdym etapie sporządzania dokumentacji będzie 
możliwość uczestniczenia, czy składania wniosków. Bardzo ważne są dojazdy do 
dróg, o których mówił radny, bo to jest kluczowe i one będą zabezpieczone w sposób 
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należyty, bo Starosta nie wyobraża sobie sytuacji, żeby zamknięto dojazd do jakiejś 
drogi, czy posesji. Wiadukt będzie rozpoczynał się na wysokości Liceum 
Ogólnokształcącego, a kończył na wysokości Placu Tysiąclecia, bo dalej jest strefa 
Natury 2000. Miasto zobowiązało się do przygotowania projektu do końca roku. 
Powiat składa wniosek do Ministerstwa do końca lutego. Inwestycja ma się 
zakończyć  
w przyszłym roku, bo taki jest wymóg Ministerstwa, że przekazane środki  
z Ministerstwa muszą być wydatkowane do końca roku, w którym się pokazały.  
Od strony wykonawcy, to trudno ocenić, ale od strony procedury i pozyskania 
środków, inwestycja ma się zamknąć na koniec przyszłego roku. Warunkiem złożenia 
wniosku jest wykonana dokumentacja. Jest to zadanie priorytetowe również dla 
Ministerstwa. Powiedział, ze zrezygnowano ze środków, które można byłoby 
pozyskać z kolejnictwa na tę inwestycję, ponieważ są to środki unijne, które 
wydłużyłyby przygotowanie dokumentacji, a po drugie, warunkiem otrzymania tych 
pieniędzy (3-4 mln zł)  byłoby zamknięcie pierwszego przejazdu kolejowego. 
Powiedział, że będzie też inwestycja na terenie dworca PKP, na którą kolejnictwo 
wyasygnowało środki. Będzie to remont wszystkich peronów i rozpocznie się w tym 
roku. Pomysłodawcą i wykonawcą tego wiaduktu jest miasto. Problemy na pewno się 
pojawią, ale przy przygotowywaniu dokumentacji będzie czas na eliminowanie ich. 
 
Radny Olgierd Dąbrowski stwierdził, że wybudowany wiadukt zasłoni najpiękniejszy, 
zabytkowy budynek Liceum Ogólnokształcącego , a następnie Cerkiew. Natomiast 
na Placu Tysiąclecia ruch będzie nieporównywalnie większy. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk potwierdził słowa radnego Dąbrowskiego i stwierdził, że 
warto byłoby zapoznać się z wynikami badań w sprawie wiaduktu, które były zlecane 
do wykonania zewnętrznej firmie. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/210/2017 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 
publicznego, została podjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 4 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie, 
w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk prosił o udzielenie głosu przedstawicielowi Marszałka 
Województwa w celu przybliżenia radnym tematu. 
 
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego  
w Olsztynie Maciej Bułkowski powiedział, że jest dyrektorem departamentu, który był 
odpowiedzialny za realizację jednej z większych inwestycji w Województwie 
Warmińsko-Mazurskim dotyczącej budowy sieci szerokopasmowej Polski 
Wschodniej. Podziękował Zarządowi Powiatu za wsparcie województwa na etapie 
realizacji inwestycji podczas wydawania wszelkiego rodzaju pozwoleń, uzgodnień, 
wejścia  
w pas drogowy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości realizacji inwestycji w 
tym terminie. Województwo Warmińsko-Mazurskie, jako jedno z pięciu województw, 
wybudowało sieć szerokopasmową hurtową dotyczącą dostępu do internetu, z której 
mają korzystać operatorzy telekomunikacyjni do świadczenia usług. To był pierwszy 
krok inwestycji związany z tą siecią hurtową dystrybucyjną na terenie naszego 
województwa. W skali Powiatu Ostródzkiego mamy wybudowane ponad 200 km 
przebiegu sieci o wartości ponad 23 mln zł. Na stronie internetowej 
atlas.warmia.mazury.pl jest przebieg całej infrastruktury w Powiecie Ostródzkim. 
Województwo Warmińsko-Mazurskie było jednym z beneficjentów projektu 
realizowanego z pieniędzy unijnych w zakresie budowy sieci hurtowej. Na etapie 
realizacji inwestycji zaczęliśmy diagnozować przyczyny, dlaczego te sieci nie są 
rozwijane na naszym terenie, w naszym województwie. W zakresie budowy przyłączy 
dla mieszkańców dostępu do szerokopasmowego internetu okazało się, że jednym  
z kluczowych elementów, który blokuje inwestycję są opłaty publiczne, które są 
wnoszone przez operatorów telekomunikacyjnych na terenie  naszego województwa. 
Powiedział, że województwo też zderzyło się z tym problemem w postaci opłat za 
umieszczenie w pasie drogowym. Na początku 2017 roku wpłaciło 12,5 mln zł opłat 
za umieszczenie w pasie drogowym do samorządów. Dlatego podjęte zostały 
rozmowy w zakresie obniżenia globalnych stawek, aby zachęcić inwestorów do 
inwestowania  
w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w naszym regionie. Przy działaniach, 
które zostały zrealizowane przez samorządy, przez powiaty, przez gminy, pojawił się 
inwestor, który chce budować w naszym województwie sieci dla mieszkańców – 
„ostatnią milę”. Został złożony wniosek o dofinansowanie do programu operacyjnego 
Polska Cyfrowa. Jest to spółka, której właścicielem jest Nokia oraz Infrakapital  
fundusz inwestycyjny z Grupy Prudential. Obecnie planują przebiegi sieci na terenie 
naszego województwa uwzględniając koszty związane z późniejszym utrzymaniem 
infrastruktury. Prowadzone są rozmowy z każdym samorządem na temat obniżania 
stawek po to, żeby w każdej części naszego województwa została wybudowana sieć. 
Na tę chwilę, na terenie Powiatu Ostródzkiego planowane jest podłączenie ok. 6000 
punktów adresowych, czyli domów, przez tego operatora oraz 40 jednostek (szkół)  
z dostępem 100Mb/s. Jednym z kryteriów doboru obszaru, gdzie będzie prowadzona 
inwestycja, są koszty utrzymania infrastruktury. Powiat Ostródzki jest jednym  
z 5 powiatów, które nie obniżyły stawki do 18 zł za m2 powierzchni. Decyzję podejmie 
operator, gdzie będzie inwestował, Urząd marszałkowski wskazuje, namawia do 
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obniżenia tych stawek. Został zrobiony przykład jednej z gmin w województwie, gdzie 
stawka wynosiła 200 zł, odległość od najbliższego węzła komunikacyjnego do tej 
miejscowości była 2 km. Do każdego domu podłączany jest światłowód. Zakłada się, 
że w każdym domu światłowód, 50% mieszkańców danej miejscowości będzie 
zainteresowana dostępem do internetu, jest tam droga powiatowa – 200 zł, droga 
gminna – 200 zł oraz grunty niebędące drogami publicznymi. Opłaty publiczne, które 
są generowane przez taką inwestycję, generowały stopę zwrotu 54 lat inwestycji, 
czyli nie ma możliwości inwestowania w obszarach typowo wykluczonych. 
Województwo musi tworzyć zachęty dla rozwoju przedsiębiorców w naszym regionie. 
Jedną z takich zachęt, która też jest mocno wspierana na poziomie kraju, jest 
obniżenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym. Ostatnio do wszystkich 
samorządów zostało wysłane pismo Pani Minister Streżyńskiej w zakresie obniżania 
opłat właśnie w celu prorozwojowym, aby stypulować rozwój usług 
szerokopasmowych w naszym regionie. Jest takie zestawienie generowania przez 
urząd telekomunikacji elektronicznej  
w zakresie pokrycia internetem szerokopasmowym możliwości świadczenia usług 
telekomunikacyjnych na terenie całego kraju do poziomu powiatu. Z informacji  
z ubiegłego roku, miejscowości, które nie mają zakończeń telekomunikacyjnych  
w Powiecie Ostródzkim jest 277, czyli bardzo dużo miejscowości, które nie mają 
możliwości szans usług szerokopasmowych. 
 
Radny Dariusz Struk stwierdził, że o tym problemie była już mowa przy „ostatniej 
mili”, kiedy Rada Powiatu obniżała opłaty za zajęcie pasa drogowego. Natomiast 
problem polega na tym, że w momencie  kiedy wniosek był składany, był on złożony 
z błędami, ponieważ nie uwzględniono rzeczywistych stawek zajęcia pasa 
drogowego. Zdaniem radnego, chodzi o to, że został zwolniony z wysokich opłat 
jeden podmiot (ostatnia mila), a inne podmioty, które działają w tej sferze, będą 
płaciły wyższą stawkę. Powiedział, że jeżeli Rada podejmie tę uchwałę, to powiat 
straci w budżecie 1,2 mln zł dochodów, których nie będzie mógł przeznaczyć na 
remont dróg powiatowych. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i 
Zdrowia Rady Powiatu jest przeciwko tej uchwale, bo dlaczego powiat ma ponieść 
winę za czyjeś błędy. Powiatu nie stać na to , żeby rezygnować z takich dochodów, 
zwłaszcza, że już stracił obniżając stawki opłat przy „ostatniej mili”. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, że te wszystkie argumenty, które przedstawił 
Dyrektor, dotyczą „ostatniej mili”, a Rada Powiatu w Ostródzie sprawę „ostatniej mili” 
uregulowała wcześniej. Dzisiejsza rozmowa dotyczy propozycji Zarządu Powiatu 
obniżenia stawek dla sieci hurtowej, na co radny się nie zgadza. 
 
Dyrektor Maciej Bułkowski odpowiedział, że nie ma czegoś takiego, jak zwolnienie 
jednego operatora z opłat, to byłoby niedopuszczalne działanie. Każdy podmiot 
zarejestrowany jako telekomunikacyjny, jest upoważniony do takich samych stawek, 
zgodnie z uchwałą rady powiatu, rady gminy, czy też sejmiku województwa. 
Potwierdził, że Rada Powiatu w Ostródzie podjęła dwa miesiące temu uchwałę w tym 
zakresie, jednak te działania z błędem były związane ze zmianą interpretacji RIO, 
dotyczącą zmiany stawek oraz formy uchwały, która była przyjmowana przez 
samorządy nie w zakresie wysokości stawek, a zwolnienia z podatku od 
nieruchomości samorządów oraz pomocy de minimis, która była udzielana w ramach 
zwolnienia  
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z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w zakresie inwestycji 
telekomunikacyjnych. Jeżeli chodzi o błędy, to one się zdarzają. Dostaliśmy  
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie była przyjęta stawka ogólnokrajowa 20 
zł. My jako województwo, jesteśmy najdroższym województwem do inwestowania. 
Mamy tego przykłady w rozwoju inwestycji dużych w naszym województwie. Co do 
zakresu tej uchwały, to do „ostatniej mili”, do domu, też trzeba dojść do miejscowości. 
Nie można robić „wysp” w powiecie, bo muszą być one połączone. Ta uchwała, która 
będzie w dniu dzisiejszym przez Radę głosowana, łączy te „wyspy”. Uchwały 
„ostatniej mili” Urząd Marszałkowski proponował 2 lata temu, jako pokazanie 
kierunków, jakie powinniśmy przyjąć, teraz jest kolejny krok w zakresie sieci 
hurtowych i podłączanie tych „ostatniej mili”. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska wyjaśniła, że dane 
zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały, tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego  
w wysokości 1 303 553 zł zmniejsza się do 117 320 zł, są to dane dotyczące 
internetu szerokopasmowego sieć podstawowa. Nie uwzględnione są stawki 
dotyczące wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych. Obniżając stawkę, należałoby 
dodać wszystkie sieci telekomunikacyjne, które leżą w pasach drogowych. Ta różnica 
zwiększyłaby się jeszcze. 
 
Radny Olgierd Dąbrowski powiedział, że ten problem dałby się rozwiązać, gdyby 
samorząd województwa rekompensował te straty, które powiat poniósłby, a tak to 
radny czuje w tym pewnego rodzaju odpowiedzialność, którą się przerzuca za pewną 
strategię szerszą województwa, w jakiś sposób na powiat. Od zarządzania 
województwem jest samorząd wojewódzki i w przekonaniu radnego, samorząd 
województwa powinien znaleźć jakąś drogę, jak powiatowi zrekompensować tę 
oczywistą stratę. 1,3 mln zł to jest dla powiatu połowa tego, co w ubiegłym roku 
wydał na drogi. Jest to rozwiązanie wielu problemów w wielu tych niewielkich 
miejscowościach. Droga dla wielu mieszkańców jest ważniejsza nawet niż możliwość 
uzyskania szybszego dostępu do internetu. Wtedy dbałość o inwestorów byłaby 
zapewniona przez urząd Marszałkowski, a tak to inwestorów nie będzie, bo powiat 
nie chce obniżyć stawek. Budżet wojewódzki jest nieporównywalnie większy od 
powiatowego, zadania i odpowiedzialność również.  
 
Dyrektor Maciej Bułkowski odpowiedział, że było wiele prób propozycji rekompensaty 
współpracy z powiatami, jednak nie było odzewu ze strony powiatów. W 2013 roku 
wszystkie powiaty były za działaniami zmierzającymi do jakichkolwiek działań 
dotyczących obniżenia opłat  kwestii prorozwojowych. Było wiele propozycji 
kierowanych do powiatów. 15 powiatów przyjęło te stawki, ale to jest decyzja 
autonomiczna każdego z powiatów. Stwierdził, że jest obecny na sesji po to, aby 
przedstawić radnym argumenty, ale to radni podejmują decyzję. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, ze jako ówczesny Starosta, uczestniczył  
w spotkaniu z Marszałkiem w 2013 roku i poinformował, że Powiat ostródzki nie 
zgadza się na obniżenie tych stawek. Powiedział, że zgadza się z radnym 
Dąbrowskim, że powinna być rekompensata dla powiatu, który obniży stawki. 
Odpowiedzialność leży po stronie Marszałka Województwa. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  
i poddał pod glosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada, 4 głosami „za”, przy 17 głosach „przeciw”, nie podjęła uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których 
zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia Powiatu Ostródzkiego do partnerstwa i wspólnej realizacji projektu. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska powiedziała, że  
w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miejskiej Ostróda do budowy 
ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. „Zrównoważony transport miejski  
w Ostródzie”, który zostanie opracowany do konkursu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 
2020, Zarząd proponuje podjęcie uchwały, celem umożliwienia zawarcia umowy 
partnerskiej we wspólnej realizacji przedmiotowego zadania. Liderem partnerstwa 
jest Gmina Miejska Ostróda. Dzięki realizacji projektu powstanie ścieżka rowerowa 
łącząca obszar Miasta i Gminy Ostróda. W wyniku zawarcia partnerstwa projekt 
zyska większe szanse na otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich 
poprzez otrzymanie dodatkowego punktu podczas oceny wniosku. Podpisana przez 
wszystkich członków umowa partnerska jest niezbędnym załącznikiem do złożenia 
partnerskiego wniosku o dofinansowanie. Ostateczny termin złożenia wniosku to 31 
lipca 2017 r.  Orientacyjny koszt zadania, to ok. 3 mln zł, dofinansowanie – do 85%. 
 
Radny Stanisław Orzechowski stwierdził, że będzie głosował za proponowanym 
projektem uchwały. Przypomniał również, że w 2016 roku, wspólnie z radnym 
Dariuszem Strukiem, składali wnioski o wykonanie dokumentacji na stworzenie 
zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta. Warto byłoby wziąć to 
pod uwagę i połączyć te odcinki ścieżek. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski doprecyzował, że te 15% wkładu własnego nie można 
liczyć od 3 mln zł, ponieważ powiat z gmina będą finansować 15% odcinka pomiędzy 
Kajkowem a Szafrankami, pozostałe środki z tych 15% zapewni miasto. Połączy to  
w jakiś sposób Kajkowo, Szafranki, bo będą budowane również ścieżki w Ostródzie 
na dużą kwotę. Gdyby to się udało, to w sposób całościowy będzie pokryte miasta  
i okolica ścieżkami rowerowymi. 
 
Radny Artur Munje zapytał, czy na ulicy 11-go Listopada przewidziana jest ścieżka 
rowerowa. 
 
Dyrektora Małgorzata Ostrowska  odpowiedziała, że na ulicy 11-go Listopada jest za 
mało miejsca, aby powstała tam ścieżka rowerowa. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXIX/211/2017 w sprawie przystąpienia Powiatu Ostródzkiego do 
partnerstwa i wspólnej realizacji projektu, została podjęta 20 głosami „za”, 1 głosie 
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radna Wanda Łaszkowska prosiła o wyjaśnienie tematu zawartego w pkt 48 
sprawozdania, dotyczącego porozumienia w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa  
i upowszechnianie sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego oraz 
ich komercjalizowanie”. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że w ubiegłym roku zakończył się projekt, 
realizowany przez Urząd Marszałkowski, dotyczący całościowego budowania 
produktu turystycznego. Na koniec roku poprzedniego otrzymaliśmy zwrot środków  
z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 78 000 zł i żeby tego nie zaprzepaścić, była 
propozycja samorządów uczestniczących w tym projekcie, aby dalej go realizować. 
Wyłoniono organizację z Elbląga, która będzie prowadziła dalej ten projekt,  
a samorządy będą współfinansowały to zadanie. Powiat w tym roku przeznacza 
30 000 zł na realizację tego projektu. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że przez ostatni okres sprawozdawczy, 
bardzo dużo pieniędzy wydawanych było na różne imprezy. W związku z 
powyższym, radny zapytał, dlaczego wniosek Fundacji, która chciała zorganizować 
imprezę biegową m.in. w Gminie Dąbrówno i Gminie Łukta, został rozpatrzony 
negatywnie, natomiast taka sama impreza w Ostródzie, o dofinansowanie której 
złożyło wniosek ostródzkiej Centrum Sportu i Rekreacji, została dofinansowana. 
Radny stwierdził, że tam gdzie mało jest sportu, mało takich inicjatyw na wsiach, 
pieniądze nie wpływają, natomiast w Ostródzie cały czas odbywają się jakieś imprezy 
i jak się popatrzy na różne fundacje, stowarzyszenia, to Ostróda i Morąg najwięcej 
korzystają, a tutaj trudno powiedzieć, że wieś nie chce się udzielać sportowo i 
aktywnie odpoczywać.” Powiedział, że w pkt 30 ppkt 3 jest zawarta informacja na 
temat pozytywnie rozpatrzonego wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie  
o dofinansowanie w kwocie 1 500 zł zakupu pucharów i znaczków okolicznościowych 
dla uczestników Grunwaldzkich Spotkań z Folklorem. Radny stwierdził, że dom 
kultury jest zadaniem gminnym. Powiedział, że generalnie wiele imprez jest 
dofinansowywanych głównie  
w m. Ostróda. Jest tu najwięcej mieszkańców, fundacji, ale nie należy zapominać, że 
w głębokim terenie ludzie też chcą być aktywni i chcą aby powiat wspomagał niektóre 
imprezy. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że wszystkie samorządy, organizacje 
działające na terenie powiatu, które występują, w większości te środki otrzymują. 
Starosta nie pamięta, ale być może ta organizacja, która występowała i nie otrzymała 
dofinansowania, nie była z terenu powiatu. Jeżeli chodzi o biegi ostródzkie, to w tych 
imprezach uczestniczą w większości dzieci ze szkół powiatowych, dlatego środki są 
przekazywane. To dotyczy również wyjazdów uczniów szkół powiatowych poza teren 
powiatu, gdzie trzeba dofinansować transport i dotyczy to Miłakowa, Morąga, Ostródy 
i innych miejscowości z powiatu, w miarę możliwości i środków. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki podziękował Zarządowi za środki na VI Rajd Rodzinny,  
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w którym uczestniczyło 200 osób z powiatu i z Olsztyna. Impreza połączona była  
z Dniem Dziecka. Obecnie 7 lipca br. jest wyjazd młodzieży szkół specjalnych  
w Miłakowie i w Szymanowie do Augustowa, na co otrzymali dofinansowanie. Radny 
podziękował również za wsparcie w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji  
i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy SOSW w Miłakowie, które mogło 
zorganizować VIII Wojewódzki Turniej Ekologiczno-Przyrodniczy. 
 
Radny Dariusz Struk zapytał, czego dotyczył wniosek Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Ostródzie, który został 
rozpatrzony negatywnie, a w zakresie działalności powiatu jest opieka kombatantom. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski stwierdził, że rzeczywiście, pomoc kombatantom jest 
potrzebna i taką pomoc otrzymają, ale w innej formie. Ze względu na formalne 
wymogi, Zarząd nie mógł przeznaczyć pieniędzy. Starosta zapewnił, że Związek na 
pewno pomoc otrzyma. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Ostas zwróciła się do radnych z prośbą  
o wsparcie finansowe dla pogorzelców w Nastajkach, Gmina Ostróda. W wyniku 
uderzenia pioruna spłonął dom, w którym mieszkały 4 rodziny, w tym 3 młode 
małżeństwa z małymi dziećmi. Pożar wybuchł przed godziną trzecią w nocy, spaliło 
się wszystko. 4 rodziny zostały bez jakichkolwiek środków do życia. Gmina finansuje 
dach i strop, ale reszta jest w gestii tych rodzin. Dom nie był ubezpieczony. Prosiła  
o przekazanie po 100 zł. Cała kwota zostanie przekazane Radzie Sołeckiej i 
Sołtysowi, który podzieli równo te pieniążki. 
 
Radny Dariusz Struk zapytał, czy dodatkowo w innej formie można przekazać 
pomoc. 
 
Radna Grażyna Ostas odpowiedziała, że potrzebna jest wszelka pomoc, w tym 
materiały budowlane, ale przede wszystkim środki finansowe, które również można 
wpłacać na konto podane na stronie internetowej Gminy. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki złożył wniosek o wykonanie dokumentacji i położenie nowej 
nawierzchni na drodze (przedłużenie ulicy Daszyńskiego) na trasie Miłakowo – 
Gudniki oraz złożenie wniosku o dofinansowanie tego remontu. Powiedział, że 
obecnie Miłakowo ma praktycznie odcięty dostęp do drogi Nr 7.  
 
Radny Dariusz Struk zapytał, czy rozpatrywany był już wniosek Komisji Spraw 
Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia o zakup szafek do szatni na 
Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Powiedział również, że było zaproszenie 
na piknik rodzinny pod sztandarem PSL na placu przy Zespole Szkół Zawodowych 
im. Petöfi. Stwierdził, że na terenie szkoły nie można prowadzić żadnej agitacji. Prosił  
o wyjaśnienie, w jakiej formie to się odbywało. 
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Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że szatnie na Komendzie są w bardzo 
złym stanie, ale w obecnie nie ma możliwości na przekazanie środków na 
doposażenie. Poinformował, że rozmawiał z Komendantem w tej sprawie i jak się 
pojawią  takie możliwości, to powiat pomoże Policji w tej sprawie. Jeżeli chodzi o 
piknik, to Starosta powiedział, że nie był na tym pikniku, ale wie, że był 
organizowany. Wynajęto plac przed budynkiem szkoły i za to zapłacono szkole. 
Starosta wyraził nadzieję, ze nie było żadnej agitacji politycznej. Miało to charakter 
piknikowy, rodzinny. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Radna Wanda Łaszkowska stwierdziła, że w odpowiedzi na zapytanie radnych w 
 sprawie zwołania ostatniej sesji w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie 
powiatowym, zaskoczyło ją stwierdzenie Przewodniczącego „poleciłem Staroście” 
dokonanie zmiany projektu porządku tej sesji. Powiedziała, że skoro Starosta 
przyjmuje polecenia przewodniczącego, to radna nie będzie w to wnikała. Następnie 
radna odniosła się do „ps.”, które Przewodniczący umieścił w tym piśmie, a w którym 
napisał, że w poprzedniej kadencji sesje w trybie szczególnym nie były zwoływanie 
nagminnie. Powiedziała, że w poprzedniej kadencji była Przewodniczącą, dlatego 
poczuła się w obowiązku zabrać głos w tej sprawie. Stwierdziła, że słowo 
„nagminne”, to jest za daleko posunięte, a poza tym Przewodniczący nie był wtedy 
radnym, nie znał kulis tej sprawy, więc nie może oceniać, jak to było naprawdę. 
„Poza tym – stwierdziła radna – była to kwestia zupełnie inna, nieporównywalna z tą, 
która wystąpiła teraz”. Przewodniczący udzielił odpowiedzi na pismo i tu powinno się 
zakończyć. Niepotrzebne było sięganie dalej i dokonywanie jakiś ocen, to nie jest rola 
Przewodniczącego, komentarze w takich pismach są niepotrzebne. Proponowała, 
aby Przewodniczący swój czas bardziej wykorzystał na realizację tych kompetencji, 
jakie przyznała mu Ustawa i Statut oraz w pracy zawodowej. Stwierdziła, że 
przewodniczący ciągle poucza i komentuje postępowanie innych. Zdaniem radnej, 
było to „nie na miejscu” i radna poczuła się urażona. 
 
Przewodniczący Wojciech Paliński odpowiedział, że to zdaniem radnej nie powinien 
wracać, natomiast Przewodniczący poczuł się w obowiązku przypomnieć pewne 
mechanizmy, zwłaszcza, że pod zapytaniem radnych podpisał się również radny 
Brodiuk i radny Waszczyszyn. Radna natomiast, powinna brać udział w sesjach  
i zwalniać się u przewodniczącego,  a nie jeździć na inne sesje. 
 
Radna Wanda Łaszkowska odpowiedziała, że zwolniła się u Wiceprzewodniczącej, 
ponieważ Przewodniczący nie miał czasu. 
 
Radny Stanisław Orzechowski odniósł się do pkt 3 odpowiedzi na zapytanie radnych  
i podziękował Przewodniczącemu za to, że chciał umożliwić Senator  Bogusławie 
Orzechowskiej uczestnictwo w tej sesji, jednak nie było to konieczne, bo mimo, że 
najbardziej pasował jej termin 31 maja, to deklarowała, że dostosuje się do 
wyznaczonego terminu. Przypomniał, że Senator od początku starała się mediować  
w tym konflikcie wokół ostródzkiej ortopedii, dlatego chciała być obecna na tej sesji. 
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Przewodniczący Wojciech Paliński zapytał, w czym w takim razie jest problem, bo 
przecież sesja się odbyła, a proponowany przez  grupę radnych punkt , został 
zawarty w porządku obrad. 
 
Radny Stanisław Orzechowski powiedział, że porządek obrad nie został rozszerzony 
o te punkty, które były proponowane przez grupę radnych. 
 
Przewodniczący stwierdził, że wszyscy obecni na sesji mieli okazję wypowiedzieć się 
i nie było potrzeby rozszerzania sesji. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXIX sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz  
 
 


