PROTOKÓŁ Nr XXVI/2012
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 grudnia 2012r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1410, zakończono o godz. 1820.
Podjęto uchwały od Nr XXVI/181/2012 do Nr XXVI/194/2012.
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXVI sesję
Rady Powiatu, zwołaną w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym,
powitała radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości oraz na podstawie listy
obecności stwierdziła kworum, przy którym może obradować i podejmować
prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Wniosek Zarządu o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Tadeusza Łopatę.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad, proponowany przez wnioskodawców, brzmiał następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego
mandatu.
3. Sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2012-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego 2012 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2013-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2013
rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
11.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.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Powiatu Ostródzkiego.
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13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego.
14.Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, w tym podjęcie
uchwały.
15.Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2013 rok, w tym podjęcie
uchwały.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
17.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał
Rady.
18.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19.Sprawy różne.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XXIV sesji Rady Powiatu z dnia 28 listopada
2012r.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że 21 grudnia został złożony przez radnego
Winnickiego wniosek o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 2 w brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu”.
Zdaniem radnego, ten wniosek jest nadal aktualny i powinien zostać poddany pod
głosowanie, ponieważ zgodnie ze Statutem, sesja 21 grudnia nie została zamknięta
przez Przewodniczącą.
Przewodnicząca powiedziała, że sesja została przez nią zamknięta. Radnych z
opozycji już nie było, ale Przewodnicząca przyszła i zamknęła sesję.
Radny Cezary Wawrzyński odpowiedział, że odsłuchał nagranie i Przewodnicząca
nie powiedziała formułki zawartej w Statucie, tj. „zamykam obrady XXV sesji Rady
Powiatu w Ostródzie”.
Przewodnicząca – „powiedziałam, że zamykam obrady sesji”.
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia
kandydata w miejsce wygasłego mandatu.
Przewodnicząca poinformowała, że radni koalicyjni zostali na ostatniej sesji
posądzeni o nie przestrzeganie zasad demokracji, ponieważ nie było woli
wprowadzenia punktu dotyczącego wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego
mandatu. Ten punkt nie został wprowadzony, ponieważ nie zostały wyczerpane
wszystkie procedury, tj. nie było zaświadczenia z gminy informującego, że kandydat
nie utracił prawa wybieralności. 21 grudnia pismo o wydanie takiego zaświadczenia
zostało zaniesione do gminy. W dniu dzisiejszym rano, na pytanie Przewodniczącej,
pracownik biura rady poinformowała, że takiego pisma nie ma. Dopiero po telefonie
pracownika, takie zaświadczenie przyniesiono z gminy. Nie wiadomo, czy byłoby
przyniesione w dniu dzisiejszym, gdyby pracownik nie wykonał telefonu.
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Radny Cezary Wawrzyński zarzucił Przewodniczącej, że nie zamknęła poprzedniej
sesji, a dziś wprowadza w błąd radnych. Powiedział, ze Przewodnicząca powinna
zmierzać do tego, aby radny obojętnie z jakiej opcji, jak najszybciej objął mandat.
Stwierdził, że powinna wcześniej zadzwonić z zapytaniem, czy Komisarz Wyborczy
wskazał kandydata. Można było 21 grudnia ogłosić kilkuminutowa przerwę, na
dostarczenie z gminy zaświadczenia i Pan Bojar mógłby objąć mandat w tym dniu.
Pismo o wydanie zaświadczenia wpłynęło po sesji i w dniu dzisiejszym
zaświadczenie wpłynęło do starostwa.
Przewodnicząca powiedziała, że po telefonie pracownika biura rady zaświadczenie
z gminy zostało przyniesione.
Poinformowała, że w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego
Bogusława Fijasa, Komisarz Wyborczy w Elblągu wskazał pana Witolda Bojara, który
uzyskał kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 13
oznaczonej nazwą KWW DOBRY POWIAT.
Stosownie do postanowień art.20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.
Zgodnie ze Statutem Powiatu Ostródzkiego, ślubowanie odbywa się w ten sposób,
że po odczytaniu roty, radny wypowiada słowo „ślubuję”, a następnie potwierdza
złożeniem ślubowania własnoręcznym podpisem pod tekstem roty. Ślubowanie może
być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie Przewodnicząca poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała rotę
ślubowania:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Radny Witold Bojar powiedział: „ślubuję”.
Karta z tekstem roty i podpisem radnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXVI/181/2012 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego
mandatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z rocznej działalności
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Tomasz Podsiadło i stanowi ono załącznik nr 5 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej wynikają ze zmian w budżecie. Zarząd na posiedzeniu w dniu 5 i 12
grudnia zatwierdził propozycje zmian w budżecie, które omawiane były na
posiedzeniach komisji przedsesyjnych. Skarbnik przedstawiła propozycje zmian

4
w budżecie, które Zarząd zatwierdził w dniu 21 grudnia br.:
1) zmiany w planie dochodów:
– zwiększenie w starostwie z tytułu dofinansowania praktycznej nauki zawodu
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) – 40 405 zł,
- zwiększenie w SOSW w Miłakowie dochodów własnych - 3 962 zł,
- zwiększenie w ZSZ i O w Morągu dochodów własnych – 1 474 zł,
2) zmiany w planie wydatków:
- zwiększenie w starostwie – 40 405 zł,
- zwiększenie w SOSW w Miłakowie z tytułu zwiększenia dochodów własnych –
3 962 zł,
- zwiększenie w ZSZiO w Morągu z tytułu zwiększenia dochodów własnych –
1 474 zł,
3) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących
jednostkach: Starostwo - zw. 69 428 zł, zm. 38 428 zł, LO w Ostródzie –
4 639 zł, ZSR im. Witosa w Ostródzie – 365 zł, ZSZ im. Petöfi w Ostródzie –
zw. 28 323 zł, zm. 19 323 zł, ZSZ i O w Morągu – zw. 60 820 zł, zm. 45 820 zł,
PPP w Morągu – zw. 85 zł, zm. 15 085 zł, SOSW w Ostródzie – zw. 66 740 zł,
zm. 106 740 zł, SOSW w Miłakowie – 15 393 zł, SOSW w Szymanowie –
107 139 zł, PCPR – 3 500 zł.
Projekty uchwał, zarówno wieloletniej prognozy finansowej jak i zmian w budżecie,
zawierają zmiany, które miały być przedmiotem obrad 21 grudnia oraz dzisiejszych.
Te zmiany są konieczne do zamknięcia budżetu tegorocznego.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji tych zmian, które były
przedstawiane na posiedzeniach komisji przedsesyjnych.
Radna Teresa Stasiulewicz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie 8 glosami „za”, przy 4 głosach
„wstrzymujących się”.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

i

Gospodarki

Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XXVI/182/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2012-2020, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok, było
następnym punktem porządku obrad.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji tych zmian, które były
przedstawiane na posiedzeniach komisji przedsesyjnych.
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Radna Teresa Stasiulewicz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”, przy 1głosie
„wstrzymującym się”.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

i

Gospodarki

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, czy dzisiejszy projekt uchwały zawiera też
zmiany proponowane na 21 grudnia.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że w tym projekcie uchwały
zawarte są zmiany proponowane na 21 grudnia oraz przedstawione w dniu
dzisiejszym. Przypomniała, że są to zmiany konieczne do zamknięcia budżetu na
2012 rok. Powiedziała również, że w objaśnieniach do budżetu jest błąd: w planie
dochodów przy kwocie 40 405 zł powinno być dochody dotyczące praktycznej nauki
zawodu w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie
i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Rada, 10 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw”, nie podjęła uchwały.
Przewodnicząca powiedziała, że radni nie mogą tak się zachowywać. Nie przyjmując
tych zmian w budżecie dezorganizują pracę wydziału finansowego, starostwa i
jednostek.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk zapytała, co było powodem takiego głosowania
przez radnych. Zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy zdają sobie sprawę z tego,
jakie konsekwencje takiego zachowania wynikają dla zamknięcia budżetu. Jest to
pierwszy przypadek tego typu, ponieważ w tym materiale jest mnóstwo zmian
dotyczących pracy starostwa ale również naszych jednostek. Powiedziała, że
musiałaby dyrektorom jednostek uzasadnić, dlaczego radni tych zmian nie przyjęli,
zwłaszcza, ze na te przesunięcia wpłynęły również oszczędności jednostki.
Dyrektorzy szczególnie jednostek oświatowych, pracowali na zmniejszenie
zobowiązań. Te zmiany mają również przełożenie na wydatki niewygasające
i należałoby skorygować te wydatki.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że może się wytłumaczyć, dlaczego w ten
sposób głosował, chociaż nie ma takiego obowiązku, bo to radnym trzeba
wytłumaczyć, dlaczego takie, a nie inne zmiany powinny występować. Nie można
mówić, że ktoś dezorganizuje pracę rady, ponieważ w co najmniej połowie gmin
w Polsce, 28 i 31 grudnia odbywają się sesje czyszczące budżet, więc dziś jeszcze
nie ma końca roku. Można również ponownie tę uchwałę wprowadzić dziś do
porządku obrad i przegłosować. Poinformował, że głosował przeciwko tym zmianom,
ponieważ nie zgadza się na przeznaczenie 267 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi
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powiatowej Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty”. To zadanie kosztowało 10 mln
zł, a niedługo będzie kosztowało 15 czy 16 mln zł. Radny nie wyobraża sobie
zwiększania wydatków na to zadanie przed dokonaniem wizji lokalnej radnych, którzy
powinni zobaczyć na co idą te miliony złotych. Stwierdził, że jeżeli Zarząd wykreśli te
267 zł z tego zadania i przeznaczy te środki na zwiększenie rezerwy, to radny będzie
głosował za zaproponowanymi zmianami.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że może jeszcze raz omówić
zmiany, jeśli jest taka potrzeba, chociaż były one omawiane na posiedzeniach
komisji. Stwierdziła, że jeśli Zarząd zdecyduje wnioskować o umieszczenie tego
punktu jeszcze raz w porządku obrad, to prosiła o przesunięcie również punktu
wydatków
dotyczącego
wydatków
niewygasających,
ponieważ
część
niewygasających wypływa z tych zmian.
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.
Po przerwie, Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła o zabranie głosu Starostę.
Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk złożył w imieniu Zarządu wniosek o zmianę
porządku obrad poprzez wprowadzenie nowego punktu nr 6 w brzmieniu: „Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok”.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku
obrad o nowy punkt nr 6.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie nowego punktu nr 6 w
brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok”.
Przewodnicząca poinformowała, że w związku z wprowadzeniem nowego punktu
o numerze 6, pozostałe punkty otrzymują numerację o jeden wyższą.
Wobec powyższego, następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
Skarbnik Bożena Szewczyk powiedziała, że kwota 267 zł dotyczy przepięcia
energetycznego, które w trakcie realizacji budowy było konieczne a wcześniej nie
można było tego przewidzieć. Powiedziała, że jeżeli radni nie przyjmą zmian
w budżecie, to z wykazu wydatków niewygasających, które są następnym punktem,
trzeba będzie wykreślić 5 zadań, ponieważ zmiany mają wpływ na wielkość tych
zadań lub na całe zadania. Prosiła radnych o wzięcie tego pod uwagę i o pytania,
jeśli coś jest niezrozumiałe.
Radny Cezary Wawrzyński przypomniał, że jeżeli Zarząd zmieni przeznaczenie tych
267 zł, to wszystko będzie przegłosowane. Zwrócił się do Przewodniczącej
i powiedział, że powinna prowadzić obrady, a nie komentować, iż wypowiedź
radnego na temat zadania drogowego jest niemerytoryczna. Stwierdził, że
wypowiada się z troską o budżet powiatu mówiąc, że choćby złotówka na tę drogę,
w mniemaniu radnego, jest niedopuszczalna bez wizji lokalnej w terenie
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i sprawdzenia, kto to projektował, za ile, jak i dlaczego. Nie wiadomo, czy nie będzie
tam potrzebny prokurator. Radny zaoferował się z prywatnych pieniędzy dołożyć do
budżetu te 267 zł, jeżeli jest to taki problem.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska wyjaśniła, że to nie jest
zwiększenie wartości zadania dla wykonawcy o te 267 zł. To jest koszt inwestora za
przyłączenie energii elektrycznej, ponieważ zostało rozbudowane oświetlenie. Po
przyłączeniu, zostanie to przekazane gminie i to gmina będzie ponosiła koszty opłat
za energię, natomiast samo przyłączenie jest kosztem inwestora.
Członek Zarządu Bogdan Głowacz powiedział, że w jednym punkcie popiera
radnego, tzn. „ani złotówki więcej na to zadanie”. Zapewnił radnego, że bardzo
kontroluje i pilnuje tego, aby koszty zadania nie były zwiększane. 267 zł jest niską
kwotą, ale jeśli przez nią mieliby radni nie przyjąć zmian w budżecie, to radny jest
gotowy dołożyć z własnych środków te 300 zł.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XXVI/183/2012 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
została podjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że każda darowizna do budżetu
jest mile widziana, więc jeżeli ktoś z radnych ma chęć, to może to zrobić. Takie
środki zmniejszą deficyt.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2012 i ustalenia planu finansowego tych wydatków,
było następnym punktem porządku obrad.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że dziś radni otrzymali nowe
załączniki do projektu uchwały. Zmiany w stosunku do załączników, które radni
otrzymali wcześniej, dotyczą następujących zadań:
1) Przebudowa
drogi
powiatowej
Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty
–
zawieszamy tylko udział własny w kwocie 207 663,53 zł, ponieważ
dofinansowanie otrzymamy w przyszłym roku,
2) Wycinka krzewów na terenie działania obwodu Nr 1 w Ostródzie – 29 487 zł,
3) Wykonanie prześwietlenia koron drzew na terenie działania obwodu Nr 1 w
Ostródzie – 12 960 zł.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XXVI/184/2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2012 i ustalenia planu finansowego tych wydatków,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.
Przewodnicząca przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwała Nr RIO.IV-0120-461/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie Wieloletniej prognozy
Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2013-2020, stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
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
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”, przy 5głosach
„wstrzymujących się”.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

i

Gospodarki

Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XXVI/185/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2013-2020, została podjęta 21 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2013.
Przewodnicząca przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwała Nr RIO.IV-0120-460/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały budżetowej na
2013 rok, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Następnie poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu trzech komisji, zostały
złożone następujące wnioski:
1) Radny Jan Kacprzyk wnioskował o ujęcie w budżecie powiatu na 2013 rok
remontu drogi Dylewo- Tułodziad, proponuje na ten cel przeznaczyć środki
w wysokości 400.000 zł z wydatków na promocję powiatu,
2) Radny Tadeusz Łopata wnioskował o ujęcie w budżecie powiatu na 2013 rok
remontu ulicy Daszyńskiego w Miłakowie, ze współfinansowaniem Burmistrza
Miłakowa, proponuje na ten cel przeznaczyć kwotę 1.400.000 zł z inwestycji
Morąg- Sambród,
3) Radna Ewa Szczurowska wnioskowała o ujęcie w budżecie powiatu na 2013
rok budowy chodnika przy ulicy Leśnej w Morągu, środki w wysokości 300.000
zł pochodzić miałyby z wydatków bieżących lub zaoszczędzonych środków po
przetargach,
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4) Radna Irena Jara wnioskowała o ujęcie w budżecie powiatu na 2013 rok
remontu drogi Wirwajdy- Turznica, środki w wysokości 200.000 zł pochodzić
miałyby z planowanej inwestycji Morąg- Sambród, na której radna
zaproponowała pozostawić 200.000 zł, pozostałe środki przeznaczyć na
remonty dróg w pozostałych gminach w równych częściach.
Wnioski zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Gospodarki, jak
również Zarząd w dniu 21 grudnia rozpatrzył je negatywnie.
Poinformowała, że w tym punkcie przewidziane jest jeszcze:
1) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad uchwałą.
Wobec powyższego, Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście Ostródzkiemu
Włodzimierzowi Brodiukowi.
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
W trakcie wystąpienia Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym została
podpisana u Marszałka Województwa umowa na jedną z trzech inwestycji drogowych
w Województwie Warmińsko-Mazurskim z dofinansowaniem 80%, tj. „Rozbudowa
drogi powiatowej Ostróda – Tułodziad”. Inwestycja będzie realizowana z udziałem
Gminy Miejskiej Ostróda, stosowne porozumienie zostało spisane z Burmistrzem
Czesławem Najmowiczem. Powiedział, że rozmawiał z Wójtem Bogusławem
Fijasem, który również będzie chciał partycypować w tej inwestycji, w miejscowości
Kajkowo.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w sprawie projektu
budżetu.
Radna Teresa Stasiulewicz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”, przy 5głosach
„wstrzymujących się”.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

i

Gospodarki

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Pec przyznał, że budżet jest dobrze skonstruowany, ponieważ po raz
pierwszy wystąpiła nadwyżka budżetowa, a nie deficyt. Następnie zaproponował
w imieniu opozycji następujące poprawki do budżetu:
1) zmniejszenie środków przeznaczenie na rezerwy: ogólną o 150 000 zł, tj.
z 500 000 zł na 350 000 zł, celową na zarządzanie kryzysowe o 50 000 zł, tj.
z 200 000 zł na 150 000 zł,
2) skreślenie w wydatkach inwestycyjnych kwoty 45 951 zł przeznaczonej na
montaż szlabanów,
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3) kwotę 245 951 zł z powyższych przesunięć, radny proponował przeznaczyć
na następujące wydatki inwestycyjne:
- 100 000 zł na wykonanie chodnika przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie, który
byłby współfinansowany przez Burmistrza Miłakowa, ponieważ Burmistrz już
zlecił wykonanie dokumentacji na to zadanie,
- 145 951 zł na wykonanie chodnika przy ul. Leśnej w Morągu,
4) wykreślenie w treści uchwały w § 10 ust.2 punktu Nr 2 w brzmieniu:
„dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w obrębie tego
samego działu i rozdziału”,
5) wykreślenie załącznika Nr 6 pn. „Wykaz ważniejszych zadań remontowych
finansowanych z udziałem środków obcych w 2013 roku”.
Powiedział, że jeżeli te poprawki zostaną przyjęte, to budżet również zostanie
uchwalony.
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że materiałach, które radni otrzymali,
w załączniku Nr 2 do budżetu nie ma rozdziału 75818 – rezerwy ogólne i celowe,
mimo, że w objaśnieniach do budżetu jest ten rozdział zawarty.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że zadanie dotyczące szlabanów jest
w trakcie realizacji, podpisane są wszystkie umowy i w 2013 roku została tylko
płatność. W przypadku zdjęcia tego zadania, zapłacilibyśmy duże kary. W sprawie
pozostałych propozycji radnego, Starosta powiedział, że będzie potrzebna przerwa
w obradach na posiedzenie Zarządu.
Skarbnik Bożena Szewczyk przyznała rację radnemu Wawrzyńskiemu i powiedziała,
że wkradł się błąd w załączniku Nr 2 i zostanie to uzupełnione. Poinformowała, że
zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być mniejsza niż
0,1% wydatków, natomiast nie większa niż 1%. Propozycje radnego mieściłyby się
w tym przepisie. Natomiast wysokość rezerwy celowej była wyliczana zgodnie z
ustawą o zarządzaniu kryzysowym i powinna wynosić około 190 000 zł. W związku
z tym, z przyczyn formalnych, byłby problem w realizacji tego wniosku. Jeśli chodzi
o szlabany, to tak jak powiedział Starosta, jest to zobowiązanie wynikające z umów
i wcześniej w budżecie tegorocznym było zawarte. Punkt dotyczący upoważnienia
dla Zarządu, został zapisany w budżecie przed dwoma laty. W tym roku Zarząd nie
korzystał z tego upoważnienia, a w ubiegłym – tylko raz skorzystał. Powiedziała, że
sesje u nas odbywają się dość często, więc wykreślenie tego punktu nie byłoby
problemem.
Przewodnicząca o godz. 1555 ogłosiła przerwę w obradach w celu odbycia
posiedzenia Zarządu w sprawie wniosków do budżetu, zgłoszonych przez radnego
Peca.
Po przerwie, o godz. 1700, Przewodnicząca wznowiła obrady i udzieliła głosu
członkowi Zarządu Jerzemu Adamowiczowi.
Członek Zarządu Jerzy Adamowicz poinformował, że podczas przerwy w obradach
spotkał się Zarząd i przeanalizował propozycje radnego Peca, do których odniósł się
następująco:
1) wyrażono zgodę na wykreślenie w § 10 ust.2 pkt 2 w brzmieniu: „dokonywania
zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w obrębie tego samego działu
i rozdziału”,
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2) rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe jest niemożliwe ze
względu na obowiązek zawarty w art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym.
Skarbnik Bożena Szewczyk dodała, że ust.4 brzmi: „W budżecie jednostki
samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.” U nas jest to
kwota 186 000 zł, którą Zarząd zaokrąglił do 200 000 zł.
Członek Zarządu Jerzy Adamowicz powiedział, że kolejnym wnioskiem radnego
Peca było wykreślenie z budżetu szlabanów. Ta inwestycja została już wykonana
w 2012 roku i chodzi tylko o płatność, która zaplanowana jest na 2013 rok. Załącznik
Nr 6, który proponuje wykreślić radny, zawiera remont drogi powiatowej Sambród –
Morąg. To zadanie nie może być również wykreślone z budżetu, ponieważ został już
złożony wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2012-2015. Czas pokaże, czy wniosek będzie zaakceptowany, ale dopóki
takiej wiedzy nie mamy, Zarząd proponuje pozostawić to zadanie w budżecie. Był też
wniosek o wykonanie chodników przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie oraz przy
ul. Leśnej w Morągu. Zarząd proponuje rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie
70 000 zł z przeznaczeniem na:
1) wykonanie dokumentacji na chodnik przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie, której
orientacyjny koszt wyniesie ok. 25 000 zł,
2) wykonanie dokumentacji na chodnik przy ul. Leśnej w Morągu, której
orientacyjny koszt wyniesie ok. 30 000 zł,
3) wykonanie dokumentacji na chodnik w miejscowości Smykowo, której
orientacyjny koszt wyniesie 15 000 zł.
Radny Cezary Wawrzyński złożył wniosek o zmniejszenie rezerwy ogólnej o 200 000
zł, a zostawienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200 000 zł.
Radny przypomniał, że wcześniej została zgłoszona autopoprawka Zarządu, która
powinna być głosowana jako pierwsza. Stwierdził też, że wniosek o dofinansowanie
remontu drogi, który został złożony, można zdjąć.
Radna Ewa Szczurowska przypomniała, że we wnioskach składanych do budżetu
było nadmieniane, że Burmistrz Morąga przygotuje dokumentację techniczną na
chodnik przy ul. Leśnej w Morągu. Rada Gminy wyraziła taką wolę.
Radny Tadeusz Łopata powiedział, że ma zobowiązanie Burmistrza i Rady Gminy
Miłakowo dotyczące wykonania dokumentacji na chodnik przy ul. Daszyńskiego
w Miłakowie. Jest to zagwarantowane w tegorocznym budżecie.
Członek Zarządu Jerzy Adamowicz stwierdził, że powinniśmy opierać się na faktach.
Zarząd oczekuje na pismo Burmistrza o planowanym wykonaniu dokumentacji,
a wtedy Zarząd przeznaczy tę kwotę na wykonanie chodnika, a nie na dokumentację.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że nie ma znaczenia, czy dokumentacja
będzie wykonana przez gminę, czy przez powiat, ponieważ te pieniądze wpłyną na
inwestycję. Jeżeli powiat wykona dokumentację, to pieniądze z gminy pójdą na
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realizację zadania. Rezerwa ogólna musi zostać, z uwagi na występowanie bardzo
często nieprzewidzianych remontów w jednostkach, a budżet jest bardzo trudny.
Zarząd przeanalizował propozycje radnych do budżetu i w większości ustosunkował
się do nich pozytywnie. Starosta prosił radnych, aby zagłosowali za tym budżetem.
Przewodnicząca zapytała, czy w świetle tego co powiedział Starosta i członek
Zarządu, radny Pec chce dokonać korekty w swoich wnioskach.
Radny Cezary Pec powiedział, że radni nie chcą zlikwidować rezerwy ogólnej, tylko
ją zmniejszyć. Zgodził się z tym, ze rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe musi
pozostać w wysokości 200 000 zł. Ten fragment wniosku radny wycofał. Natomiast
jeżeli chodzi o rezerwę ogólną, radni podtrzymują swoją wcześniejszą propozycję,
czyli zmniejszenie rezerwy ogólnej o 200 000 zł, przeznaczenie jej również się nie
zmienia. Zapytał, jak można mówić, że szlabany zostały wykonane, skoro nie było
środków w budżecie na ten cel. Jeżeli szlabany zostały wykonane w 2012 roku, to
środki powinny być w budżecie na rok 2012, natomiast jeżeli płatność miałaby być
w 2013 roku, to zadanie powinno być ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
Jeżeli nie było zabezpieczenia w budżecie, nie można było podpisać umowy.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że w 2012 roku nie mamy środków
na to zadanie. Stwierdziła, że informowała radnych o trudnościach ze spięciem
budżetu, dlatego Zarząd podpisał umowę z płatnością w 2013 roku. Zarząd miał takie
uprawnienia w wieloletniej prognozie finansowej, w przedsięwzięciach.
Radny Cezary Pec stwierdził, że w takim razie trzeba byłoby tych 45 000 zł poszukać
w innych działach, ponieważ radni chcą przesunąć 245 000 zł na chodniki
w Miłakowie i w Morągu. Radnych nie interesują dokumentacje na te chodniki,
ponieważ będą one po stronie gmin. Chodzi o to, żeby znaleźć pieniądze na
wykonanie tych chodników.
Zdaniem Przewodniczącej, nie mając dokumentacji, nie wiemy jaki będzie koszt tych
chodników. Być może tych 245 000 zł będzie za mało na wykonanie. Nie mamy
porozumień z gminami.
Radny Cezary Pec powiedział, że skoro będą środki w budżecie powiatu, gminy
podpiszą stosowne porozumienia, gdzie zobowiążą się do wykonania dokumentacji
i całą resztę wynikającą z kosztów wykonania biorą na siebie. Najpierw musimy
zagwarantować, że chcemy rozmawiać z gminami, że chcemy dać im pieniądze,
wtedy gminy podpiszą porozumienia.
Przewodnicząca stwierdziła, że z wcześniejszych wypowiedzi członków Zarządu
wynika, że Zarząd zajął się sprawą, planując środki na wykonanie dokumentacji.
Nawet jeżeli okaże się, że gminy wykonają dokumentacje, to Zarząd podejmie dalsze
rozmowy co do wykonania.
Radny Cezary Pec odpowiedział, że wtedy będzie już budżet uchwalony i tych
245 000 zł nie będzie skąd wziąć, tym bardziej, że 70 000 zł będzie wydane na
dokumentacje, podczas, gdy te dokumentacje mogą sfinansować gminy.
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Przewodnicząca powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie jest stanowisko
gmin, natomiast Zarząd podjął temat i ujął dokumentacje w swoim budżecie.
Radny Cezary Pec stwierdził, że jeżeli powiat ujmie w budżecie środki na wykonanie,
to samorządy również to ujmą, chodzi o kolejność działań.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk zapytała, czy gmina może przeznaczyć środki
na nie swoje zadanie. Gmina może poprzez pomoc uczestniczyć w tym zadaniu.
Radny Cezary Pec powiedział, że gminy mogą uczestniczyć na takiej samej
zasadzie, jak przy zadaniu Ostróda – Tułodziad. Gmina Miłakowo już zleciła
wykonanie dokumentacji, więc po co zlecać jeszcze raz. Wniosek o wykreślenie
załącznika Nr 6 również opozycja podtrzymuje. Jeżeli wniosek o dofinansowanie tego
zadania zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, będzie można do tego tematu wrócić,
a na dzień dzisiejszy mamy 700 tys. udziału własnego w rezerwie.
Członek Zarządu Bogdan Głowacz stwierdził, że również był przeciwny tym
parkingom przy Starostwie, ale zmienił zdanie, ponieważ widzi, że jest porządek.
Członek Zarządu Jerzy Adamowicz zastanawiał się, czy to jest zgodne z prawem,
aby gmina wykonała dokumentację techniczną na drogę powiatową. Zdaniem
radnego, może na podstawie porozumienia wspomóc finansowo takie zadanie.
Proponował, aby ten załącznik Nr 6 wykreślić z budżetu po otrzymaniu informacji
o braku dofinansowania na remont drogi Sambród – Morąg. Zdaniem radnego,
należy poczekać do rozstrzygnięcia konkursu.
Dyrektor Małgorzata Ostrowska poinformowała, że była propozycja Gminy Morąg
dofinansowania dokumentacji do 50%, natomiast wykonawstwa – 20%. Do tej pory
było tak, że w budżecie powiatu znalazły się środki na dokumentację, a potem na
podstawie porozumień, gminy partycypowały w kosztach. Dyrektor nie potrafiła
powiedzieć, czy gmina może wykonać dokumentację techniczną tylko ze swoich
środków.
Członek Zarządu Irena Jara powiedziała, że budynek Starostwa jest bardzo ładny,
ale radni nie powinni oddzielać się od ludzi, którzy ich wybrali.
Radny Artur Munje stwierdził, że na temat szlabanów nie ma co dyskutować, skoro
została podpisana umowa, to trzeba zapłacić za wykonanie zadania. Zdaniem
radnego, najlepszym wyjściem byłoby wykonanie dokumentacji na te trzy chodniki
i rozmowy z gminami w sprawie partycypacji w kosztach ich wykonania.
Przewodnicząca powiedziała, że budżet jest dokumentem bardzo elastycznym
i w trakcie roku będzie można dokonywać wielu korekt. Zdaniem Przewodniczącej,
ważne jest że Zarząd te zadania planuje. Jeżeli dokumentacja będzie przygotowana,
to i zadanie będzie realizowane, bo nie robi się dokumentacji po to, aby leżała.
Radna Ewa Michałowska przypomniała, że o wykonaniu chodnika przy ul. Leśnej
w Morągu mówiło się już w poprzedniej kadencji, jak zostaną środki po przetargach
na inne zadania. Te środki znalazły się, ale chodnik do chwili obecnej nie jest
wykonany. Chodzi o chodnik na osiedlu, na którym mieszka bardzo dużo młodych
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rodzin, a dzieci do szkoły chodzą ulicą. Prosiła o nieodkładanie tematu i wykonanie
tego chodnika. Zdaniem radnej, po tylu latach można byłoby w końcu pozyskać
środki z powiatu na ten chodnik.
Radna Bogusława Orzechowska stwierdziła, że dalsza dyskusja w tym temacie jest
bezzasadna, bo skoro będzie przygotowana dokumentacja, to jest podstawa do
dalszego działania. Jest to dobra wola Zarządu i radnych, żeby zacząć od
dokumentacji, bo wiadomo, że nie można wykonać zadania, jeśli nie ma
dokumentacji. Jeżeli będzie dokumentacja, to w przypadku uwolnienia się środków,
wszystkim będzie zależało na wykonaniu zadania, oczywiście we współpracy
z gminą, na której terenie znajduje się chodnik.
Przewodnicząca ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca o godz. 1745, wznowiła obrady o udzieliła głosu
radnemu Cezaremu Pecowi.
Radny Cezary Pec zgłosił, w imieniu dwóch klubów radnych, następujące poprawki
do złożonych wcześniej wniosków:
1) wycofał wniosek dotyczący skreślenia w wydatkach inwestycyjnych kwoty
45 951 zł przeznaczonej na montaż szlabanów,
2) podtrzymał wniosek dotyczący zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę w
wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na: chodnik przy ul. Leśnej w
Morągu – 100 000 zł i chodnik przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie – 100 000
zł,
3) podtrzymał wniosek dotyczący wykreślenia w treści uchwały w § 10 ust.2
punktu
Nr 2 w brzmieniu: „dokonywania zmian pomiędzy zadaniami
inwestycyjnymi w obrębie tego samego działu i rozdziału”,
4) podtrzymał wniosek dotyczący wykreślenia załącznika Nr 6 pn. „Wykaz
ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych
w 2013 roku”.
Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach.
Po przerwie, Przewodnicząca wznowiła obrady i wobec braku dalszych zgłoszeń,
zamknęła dyskusje w tym temacie.
Następnie poddała pod głosowanie autopoprawkę Zarządu do budżetu na 2013 rok.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wykreślenie w treści uchwały w § 10 ust.2
punktu Nr 2 w brzmieniu: „dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi
w obrębie tego samego działu i rozdziału”.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Rada, 12 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”,
wyraziła zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej z 500 000 zł do 430 000 zł,
z przeznaczeniem na:
1) wykonanie dokumentacji na chodnik przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie,
2) wykonanie dokumentacji na chodnik przy ul. Leśnej w Morągu,
3) wykonanie dokumentacji na chodnik w miejscowości Smykowo.
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Wicestarosta Stanisław Brzozowski stwierdził, że jeżeli zostały przegłosowane
wnioski Zarządu, nie ma potrzeby głosowania wniosków radnego.
Radca Prawny Jadwiga Drzystek powiedziała, że byłoby to powielanie, ponieważ
wnioski są zbieżne. Wniosek radnego jest bezpodstawny.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że nie znajduje usprawiedliwienia dla braku
głosowania wniosków radnego Peca, ponieważ Zarząd wnioskował o obniżenie
rezerwy ogólnej o 70 000 zł, natomiast radny składał wniosek o obniżenie tej rezerwy
o 200 000 zł.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski radnego Peca.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada, 10 głosami „za”, przy 11 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”,
nie wyraziła zgody na wykreślenie załącznika Nr 6 pn. „Wykaz ważniejszych zadań
remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2013 roku”.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada, 11 głosami „za” przy 12 głosach „przeciw” , nie wyraziła zgody na
zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na:
chodnik przy ul. Leśnej w Morągu – 100 000 zł i chodnik przy ul. Daszyńskiego
w Miłakowie – 100 000 zł.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały budżetowej wraz
z przegłosowanymi poprawkami.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XXVI/186/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na
rok 2013 rok, została podjęta 13 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”, 2 głosach
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował, w imieniu Zarządu Powiatu, całej Radzie
za uchwalenie budżetu na 2013 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu
ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2013”, 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
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”, przy 1głosie
„wstrzymującym się”.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że 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 17 radnych.
Uchwała Nr XXVI/187/2012 w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu
ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2013”, została podjęta 16 głosami „za”, przy
1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na
raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
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
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że 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 20 radnych.
Uchwała Nr XXVI/188/2012 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, została podjęta 19 głosami „za”, przy
1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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, był
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
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXVI/189/2012 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, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Ostródzkiego.
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
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że 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 20 radnych.
Uchwała Nr XXVI/190/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Ostródzkiego.
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
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że 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 XXVI/191/2012 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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Następnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2013 rok, w tym podjęcie uchwały.
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
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

i

Gospodarki

Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXVI/192/2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2013 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planów pracy komisji
Rady Powiatu na 2013 rok, w tym podjęcie uchwały.
Przewodnicząca poinformowała, ze Komisja Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia postanowiła do projektu swojego planu dopisać w miesiącu
lutym temat w brzmieniu: „Informacja na temat pieczy zastępczej”
Nowy projekt planu pracy tej komisji otrzymali radni w dniu 21 grudnia w materiałach
przed sesją.
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
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

i

Gospodarki

Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXVI/193/2012 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady
Powiatu na 2013 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
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Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, było następnym punktem porządku obrad.
Przewodnicząca powiedziała, że treść projektu uchwały w stosunku do tego, który
otrzymali radni, uległ zmianie poprzez rozszerzenie treści ust.12 w § 3: „nie
wcześniej jednak niż po dokonaniu zmian w budżecie powiatu”, o czym radni byli
informowani na posiedzeniach komisji przedsesyjnych.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXVI/194/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, została podjęta 19 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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 do sprawozdania nie zgłoszono.
Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Radna Grażyna Ostas prosiła radnych o pomoc finansową oraz rzeczową, ponieważ
w gminie Ostróda w Bałcynach spłonął budynek i 4 rodziny zostały bez mieszkań,
całego dobytku i potrzebują pomocy. Sugerowała pomoc finansową w wysokości 100
zł od radnego. Prosiła o kontaktowanie się nią w tej sprawie.
Przewodnicząca, w imieniu wiceprzewodniczących i swoim, złożyła radnym życzenia
noworoczne.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXVI sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska

Protokołowała
Barbara Węglarz

