PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 10 lutego 2017r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1330.
Podjęto uchwały: Nr XXVI/187/2017 i Nr XXVI/189/2017.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył XXVI sesję Rady Powiatu
w Ostródzie V kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie
powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. Powitał radnych i pracowników Starostwa
oraz na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym może obradować
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie udzielił głosu Staroście Ostródzkiemu, w celu uzasadnienia wniosku
o zwołanie w tym trybie sesji Rady Powiatu.
Starosta Andrzej Wiczkowski poinformował, że powodem wnioskowania o zwołanie
sesji w tym trybie jest podjęcie przez Radę decyzji w trzech sprawach:
1) uruchomienie procedury przetargowej na trzy zadania inwestycyjne
dofinansowane z PFRON,
2) wypełnienie przepisów ustawy, zgodnie z którą powiat jest zobligowany do
przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych. Uchwała zostanie przekazana do Kuratora i związków
zawodowych w celu zaopiniowania. Po zaopiniowaniu wróci do samorządu,
który do 31 marca br. musi przyjąć plan sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych, zgodnie z nowym ustrojem szkolnym,
3) zamiar realizacji wspólnego z nadleśnictwem Stare Jabłonki zadania pn.
„Remont drogi powiatowej Nr 1225N Tabórz – Zawady Małe na odcinku
Plichta – droga krajowa Nr 16”. Nadleśniczy Starych Jabłonek wyszedł z
propozycją remontu tej drogi, która jest kluczowa dla Nadleśnictwa. W
strukturach Lasów Państwowych wyodrębniony jest fundusz na remont dróg
leśnych, który wykonywany jest w partnerstwie z samorządem. Głównym
beneficjentem tego wniosku będą Lasy Państwowe i Nadleśnictwo. Powiat nie
ma środków na współfinansowanie, ale jest propozycja, aby powiat wykonał
dokumentację projektową za ok. 20 – 30 tys. zł. Koszt remontu wynosi ok. 4
mln zł.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Włodzimierza Brodiuka.
Uwag do porządku obrad, proponowanego przez wnioskodawców nie zgłoszono
i brzmiał on następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
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3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru realizacji przedsięwzięcia wspólnego pn.
„Remont drogi powiatowej Nr 1225N Tabórz – Zawady Małe na odcinku
Plichta – droga krajowa Nr 16” z Nadleśnictwem Stare Jabłonki.
5. Zamknięcie sesji.
Drugi punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w
budżecie powiatu na 2017 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena szewczyk przedstawiła następującą propozycję zmian:
1) zmiany w planie dochodów:
 zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z Gminy Łukta, z przeznaczeniem na
dofinansowanie utrzymania dróg powiatowych – 160 000 zł,
 zwiększenie z tytułu dotacji z PFRON na realizację projektu pn. „Likwidacja
barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym
w Ostródzie –
modernizacja pomieszczeń łazienki dziewcząt” – 6 447 zł,
 zwiększenie z tytułu dotacji z PFRON na realizację projektu pn. „Likwidacja
barier w poruszaniu się w Zespole Placówek Szkolno-WychowawczoRewalidacyjnych w Ostródzie – 13 413 zł,
 zwiększenie z tytułu dotacji z PFRON na realizację projektu pn. „Likwidacja
barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na
wózkach inwalidzkich – budowa dźwigu platformowego z szybem w SOSW
w Szymanowie” – 80 312 zł,
 zwiększenie dochodów własnych w Starostwie z tytułu opłat geodezyjnych –
30 000 zł,
 korekta paragrafu dotycząca zmiany czwartej cyfry paragrafu w projekcie
Budujemy swoją przyszłość – 266 063 zł,
 zwiększenie w ZPSWR w Ostródzie z tytułu zwiększenia dochodów własnych –
13 413 zł,
 zwiększenie w PCPR dotyczące korekty paragrafu , w związku ze zmianą
klasyfikacji budżetowej – 424 924 zł,
 zwiększenie w PCPR dotyczące korekty paragrafu , w związku ze zmianą
klasyfikacji budżetowej – 263 676 zł,
 zmniejszenie w PCPR dotyczące korekty paragrafu , w związku ze zmianą
klasyfikacji budżetowej – 424 924 zł,
 zmniejszenie w PCPR dotyczące korekty paragrafu , w związku ze zmianą
klasyfikacji budżetowej – 263 676 zł,
 zmniejszenie w Starostwie korekta paragrafu dotycząca zmiany czwartej cyfry
paragrafu w projekcie Budujemy swoją przyszłość – 266 063 zł,
2) zmiany w planie wydatków:
 zwiększenie w Starostwie na realizacje projektu pn. „Likwidacja barier
architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie – modernizacja
pomieszczeń łazienki dziewcząt” ( dofinansowanie) – 6 447 zł,
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 zwiększenie w Starostwie na realizacje projektu pn. „Likwidacja barier
architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie – modernizacja
pomieszczeń łazienki dziewcząt” (środki własne) – 6 296 zł,
 zwiększenie w Starostwie z tytułu dotacji z PFRON na realizację projektu pn.
„Likwidacja barier w poruszaniu się w Zespole Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie (dofinansowanie) – 13 413 zł,
 zwiększenie w Starostwie na realizację projektu pn. „Likwidacja barier
w poruszaniu się w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Ostródzie (środki własne) – 13 413 zł,
 zwiększenie w Starostwie tytułu dotacji z PFRON na realizację projektu pn.
„Likwidacja barier w zakresie umożliwienia
poruszania się osobom
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich – budowa dźwigu platformowego
z szybem w SOSW w Szymanowie” (dofinansowanie) – 80 312 zł,
 zwiększenie w Starostwie na realizację projektu pn. „Likwidacja barier w
zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach
inwalidzkich – budowa dźwigu platformowego z szybem w SOSW
w Szymanowie” (środki własne) – 91 125 zł,
 zwiększenie w Starostwie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży
sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa
budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego – 30 000 zł,
 zwiększenie w ZDP na utrzymanie dróg powiatowych ( dotacja z Gminy Łukta)
– 160 000 zł,
 zwiększenie w SOSW w Szymanowie na zakup zmywarki do naczyń w
zapleczu kuchni – 8 000 zł,
 zmniejszenie w LO w Ostródzie – 6 296 zł,
 zmniejszenie w SOSW w Szymanowie – 99 125 zł,
3) korekta inwestycji:
 zwiększenie na likwidację barier architektonicznych w LO w Ostródzie
(modernizacja pomieszczeń łazienki dziewcząt) – 12 743 zł,
 zwiększenie na likwidację barier w poruszaniu się w ZPSWR w Ostródzie 26 826 zł,
 zwiększenie na likwidację barier w zakresie umożliwienia poruszania się
osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich – budowa dźwigu
platformowego
z szybem w SOSW w Szymanowie – 171 437 zł,
 zwiększenie na zakup zmywarki do naczyń w zapleczu kuchni w SOSW
w Szymanowie – 8 000 zł,
 zwiększenie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
i elektrycznej przy realizacji zadania Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ
w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego – 30 000 zł,
4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:
Starostwo – zw. 268 645 zł, zm. 269 495 zł, Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie
– 480 zł, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu –22 594 zł, , Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie – 1 500 zł, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Miłakowie – zw. 850 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 100 zł,
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 59 504 zł, Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego 1 212 zł., ZDP – 492 zł.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXVI/187/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożena Janowicz powiedziała, że
zgodnie z art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe, Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, w celu
przekazania jej do zaopiniowania Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
oraz związkom zawodowym. Projekt dostosowania sieci szkół uwzględnia także
funkcjonujące na obszarze powiatu szkoły publiczne prowadzone przez organy inne,
niż Powiat Ostródzki, tj.:
1) publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio
w Ostródzie – prowadzone przez Towarzystwo Salezjańskie w Polsce,
Inspektoria Św. Stanisława Kostki;
2) szkoły publiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Dobrocinie – prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii tej uchwały przez Kuratora Oświaty oraz naniesienia
wskazanych poprawek, Rada powiatu do końca marca br. jest zobowiązana podjąć
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Przewodniczący poprosił o wyrażenie opinii komisji.
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 XXVI/188/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
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Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
realizacji przedsięwzięcia wspólnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1225N Tabórz
– Zawady Małe na odcinku Plichta – droga krajowa Nr 16” z Nadleśnictwem Stare
Jabłonki.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska powiedziała, że
droga powiatowa Nr 1225N Tabórz – Zawady Małe na odcinku Plichta – droga
krajowa Nr 16 jest w złym stanie technicznym. Droga ta w dużej mierze
wykorzystywana jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do
wywózki drewna i innych potrzeb związanych z działalnością Nadleśnictwa. W
związku z tym, korzystnym rozwiązaniem jest przystąpienie Powiatu Ostródzkiego z
Nadleśnictwem Stare Jabłonki do wspólnej realizacji tego zadania. Wspólne
przedsięwzięcie Lasów Państwowych i jednostek samorządu terytorialnego możliwe
jest z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym przy udziale
środków własnych nadleśnictw oraz z wykorzystaniem środków samorządu
terytorialnego, w tym środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych samorządu
terytorialnego. Droga ma ok. 7 km długości i dobrze, że jest możliwość pozyskania
środków zewnętrznych na jej remont.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXVI/189/2017 w sprawie zamiaru realizacji przedsięwzięcia wspólnego
pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1225N Tabórz – Zawady Małe na odcinku Plichta –
droga krajowa Nr 16” z Nadleśnictwem Stare Jabłonki, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXVI sesję
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji.

Protokołowała
Barbara Węglarz

