PROTOKÓŁ Nr XXV/2012
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 21 grudnia 2012r.
Obrady rozpoczęto o godz. 900, zakończono o godz. 940.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXV sesję
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa
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 radnego Zygmunta Komara.
Następnie poinformowała, że na podstawie § 20 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy
punkt Nr 14 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania”.
Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o proponowany
punkt.
Przewodnicząca poinformowała, że dotychczasowe punkty od 14 do 16, otrzymują
numerację od 15 do 17 i zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.
Radny Edmund Winnicki złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt
Nr 2 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce
wygasłego mandatu”. Przedstawił przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.
Przewodnicząca zapytała, czy wszystkie procedury zostały wyczerpane i czy są
wszystkie dokumenty niezbędne do wprowadzenia w dniu dzisiejszym tego punktu
do porządku obrad.
Radca prawny Jadwiga Drzystek odpowiedziała, że nie zostały zachowane wszystkie
procedury, ponieważ nie ma zaświadczenia z gminy o wpisie do stałego rejestru
wyborców i nie utracie prawa wybieralności. W związku z tym, taką uchwałę będzie
można wprowadzić do porządku obrad następnej sesji.
Przewodnicząca zapytała, czy powinna wniosek o rozszerzenie porządku obrad
w dniu dzisiejszym poddać pod głosowanie.
Radca prawny Jadwiga Drzystek odpowiedziała, że wniosek o rozszerzenie porządku
obrad o powyższy punkt jest niezasadny, z uwagi na nie wyczerpanie wszystkich
procedur.
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Radny Edmund Winnicki zacytował treść części art.194 ustawy ordynacja wyborcza:
„... właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na
następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy,
który uzyskał kolejno największą liczbę głosów...” Powiedział, że nie można
dyskutować z ustawą.
Radca prawny Jadwiga Drzystek odpowiedziała, że nikt nie zaprzecza, aby kandydat
został zaproszony na następną sesję, jednak ta osoba musi mieć spełnione
wszystkie wymagania, jakie przewiduje ustawa.
Radny Edmund Winnicki powiedział, że jeśli chodzi o karalność, to każdy radny
kandydując, składał oświadczenie o niekaralności i nie trzeba czekać na to, kiedy
przyjdą dokumenty. Radny stwierdził również, iż sądził, że po ostatniej sesji jakieś
zasady demokracji w radzie powiatu już istnieją. Nie mniej jednak, wygaśnięcie
mandatu Pana Fijasa trwało bardzo długo, jak również nie wiadomo dlaczego nie ma
woli w dniu dzisiejszym powołać osoby, która wchodzi następna z listy, zwłaszcza, że
Pan Bojar jest na sali. Zdaniem radnego, jest to niezgodne z prawem. Powiedział, że
jeśli tak wygląda sytuacja, to proponuje, aby opozycja zerwała dzisiejsze obrady.
Radca prawny Jadwiga Drzystek powiedziała, że kandydat na radnego wstąpi na
następnej sesji, po wypełnieniu wszystkich wymagań, jakie przewiduje ustawa. Po
otrzymaniu zaświadczenia z gminy, ta osoba zostanie zaproszona na sesję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przedstawiła następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2012-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2013-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2013
rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2012 roku
przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Powiatu Ostródzkiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego.
12. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, w tym podjęcie
uchwały.
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13. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2013 rok, w tym podjęcie

uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał
Rady.
16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
17. Sprawy różne.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca zapytała, czy radni mają uwagi do protokołu z XXIV sesji Rady
Powiatu z dnia 28 listopada 2012r.
Radny Edmund Winnicki powiedział, że jeżeli punkt dotyczący wstąpienia kandydata
w miejsce wygasłego mandatu nie zostanie wprowadzony do dzisiejszego porządku
obrad i nie są zachowane zasady demokracji, opozycja wychodzi w sesji. Radni
opozycyjni są w pełnej gotowości, aby obradować merytorycznie nad budżetem na
następnej sesji zwołanej między świętami.
Przewodnicząca prosiła radnego o nie ubliżanie nikomu, gdyż zasady demokracji
właśnie są zachowane. Żeby punkt mógł znaleźć się w porządku obrad, muszą być
zachowane wszelkie procedury, zgodnie z prawem i w imię demokracji.
W tym momencie część radnych opuściła salę.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że pani prawnik, która odpowiada za
szanowanie prawa, wyjaśniła dlaczego nie można w dniu dzisiejszym wprowadzić
tego punktu, ale niestety radni z tego powodu wychodzą z sali. Przeprosił Pana
Bojara za zaistniałą sytuację, ale pewne procedury muszą być zachowane. Prosił
radnych z opozycji o pozostanie na Sali i kontynuowanie obrad.
Wicestarosta Stanisław Brzozowski poprosił o przerwę w obradach.
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.
Po przerwie, Przewodnicząca z powodu braku kworum, przy którym może
obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu, zamknęła XXV sesję
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska
Protokołowała
Barbara Węglarz

