PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 lutego 2013r.

Obrady rozpoczęto o godz. 1405, zakończono o godz. 1420.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXVII 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 radną Ewę Michałowską.
Następnie poinformowała, że na podstawie § 20 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy
punkt Nr 9 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy
radnego”.
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada, 4 głosami „za”, nie wyraziła zgody na rozszerzenie porządku obrad
o proponowany punkt. Wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości
głosów ustawowego składu Rady.
W związku z powyższym, porządek obrad brzmiał następująco:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2013-2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
5. Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego, w tym podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez Powiat
Ostródzki Powiatowego Gimnazjum Publicznego dla Dorosłych w Morągu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez Powiat
Ostródzki Powiatowego Gimnazjum Publicznego w Ostródzie.
9. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2012 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał
Rady.
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11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Sprawy różne.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich
sesji.
Uwag do protokołów nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Protokóły: XXV sesji Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2012r. oraz XXVI sesji Rady
Powiatu z dnia 27 grudnia 2012r., zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXVII/195/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2013-2020, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok, było
następnym punktem porządku obrad.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXVII/196/2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu
Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXVII/197/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 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
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
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Uchwała Nr XXVII/198/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, została podjęta 21 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, było
kolejnym punktem porządku obrad.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXVII/199/2013 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zamiaru założenia i prowadzenia przez Powiat Ostródzki Powiatowego Gimnazjum
Publicznego dla Dorosłych w Morągu.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
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Uchwała Nr XXVII/200/2013 w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez
Powiat Ostródzki Powiatowego Gimnazjum Publicznego dla Dorosłych w Morągu,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
założenia i prowadzenia przez Powiat Ostródzki Powiatowego Gimnazjum
Publicznego w Ostródzie.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXVII/201/2013 w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez
Powiat Ostródzki Powiatowego Gimnazjum Publicznego w Ostródzie, została podjęta
20 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2012 roku, były
następnym punktem porządku obrad.
Sprawozdania komisji: Rewizyjnej; Budżetu i Gospodarki; Oświaty, Kultury i Sportu;
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji oraz Spraw Społecznych, Porządku Publicznego
i Zdrowia, stanowią załącznik nr 10 do protokołu.
Pytań i uwag do sprawozdań nie zgłoszono.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Pytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie.
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Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodnicząca przedstawiła treść podziękowania Radnej Ewy Michałowskiej za
dotację powiatu na zakup sprzętu medycznego niezbędnego dla prawidłowego
funkcjonowania nowo utworzonego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu
Miejskim w Morągu.
Podziękowanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Zgłoszeń w dyskusji nie było.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXVII sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska
Protokołowała
Barbara Węglarz

