
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2013 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 27 marca 2013r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1405, zakończono o godz. 1440. 
Podjęto uchwały od Nr XXVIII/202/2013 do Nr XXVIII/204/2013. 
 
 W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXVIII sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, 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 radną Grażynę Ostas. 
 
Uwag do porządku obrad, proponowanego przez wnioskodawców, nie zgłoszono  
i brzmiał ona następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2013-2020. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na realizację których w 2013 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

6. Zamknięcie sesji. 
 
 

Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że niniejsza uchwała, która jest 
głównym powodem zwołania w trybie pilnym sesji,  wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 
1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku  
z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Na 
dostosowanie tych przepisów jest termin 3 miesięcy, który upływa z końcem marca. 
Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące  ujęcia w WPF  danych za 2012 rok 
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wynikających  ze sprawozdań rocznych  oraz  ze zmian dokonanych w budżecie  na 
2013r. w zakresie wysokości planowanych  dochodów  i wydatków.   
W budżecie 2013r. dokonano zmian w  planowanych dochodach majątkowych - 
wzrost o kwotę  200 000,-zł  - wprowadzono do planu dochody ze sprzedaży 
nieruchomości – działki w miejscowości Wilamówko. W  planowanych dochodach 
bieżących wzrost o kwotę  240 403,-zł – zwiększenie zaplanowanych dotacji celowych 
na zadania z zakresu administracji rządowej,  zwiększenie subwencji oświatowej oraz 
zwiększenia w planowanych dochodach własnych jednostek organizacyjnych  i dotacji 
na finansowanie programów POKL. Planowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 
172 147,-zł i jest to spowodowane zmianami wprowadzonymi  po stronie dochodów 
oraz przesunięcia w planach po stronie wydatków. Zmiany w planowanych wydatkach 
majątkowych to wzrost o kwotę 268 256,-zł, z czego  planowane wydatki inwestycyjne 
ujęte do realizacji w 2013r. (jednoroczne) to kwota 88 256,-zł. W zakresie ujętych  
w WPF przedsięwzięć majątkowych (wieloletnich) zaplanowaną do realizacji w latach 
2013 - 2014 kwotę zwiększono o 180 000,-zł (2013r.) i 220 000,-zł (2014r.) na 
zadaniu pn.  „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie  
e-usług publicznych”. Zwiększenie nastąpiło po stronie środków własnych 
stanowiących koszty niekwalifikowane w projekcie i wynika ze zmian w przepisach 
prawnych, do których należy dostosować funkcjonowanie całego systemu , który jest 
przedmiotem ww. przedsięwzięcia. W  zakresie przedsięwzięć bieżących  
i wieloletnich poręczeń i gwarancji  wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej 
uchwały wynikające z realizacji zapisów dotyczących zmian w ustawie o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadzonych  art. 8  ustawy  z dnia 7 grudnia 
2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.  
W związku z czym okres objęty WPF obejmuje aktualnie lata 2013-2016, a prognoza 
spłaty długu pozostaje bez zmian 2013-2027.   
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXVIII/202/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2013-2020, została podjęta 15 głosami „za”, przy 4 
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2013 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Zarząd skorzystał z okazji 
zwołania sesji i przedstawia następujące propozycje zmian w budżecie: 

1) zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej – 159 876 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia subwencji równoważącej – 641 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na wzmocnienie działalności inspekcyjno-

kontrolnej PINB – 14 000 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji na POKL Kapitał na przyszłość (środki unijne) – 3 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji na POKL Kapitał na przyszłość (środki krajowe) – 332 

zł, 
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- zwiększenie z tytułu sprzedaży nieruchomości w miejscowości Wilamówko – 
200 000 zł, 

- zwiększenie z tytułu dochodów własnych w ZSZ im. Staszica w Ostródzie – 8 000 
zł, 
2) zmiany w planie wydatków: 

- zwiększenie w Starostwie z tytułu wypłat za kartę pojazdu – 20 000 zł, 
- zwiększenie w Starostwie z tytułu dotacji na POKL Kapitał na przyszłość (środki 

unijne) – 4 zł, 
- zwiększenie w Starostwie z tytułu dotacji na POKL Kapitał na przyszłość (środki 

krajowe) – 331 zł, 
- zwiększenie w Starostwie na realizację projektu „Zwiększenie dostępności zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego” – 180 000 zł, 
- zwiększenie w Starostwie na dokumentację adaptacji budynku D3 ZSZ im. Petöfi 

w Ostródzie na potrzeby PPP w Ostródzie – 22 000 zł, 
- zwiększenie w Starostwie wydatków remontowych w oświacie – 145 966 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Staszica w Ostródzie na remont pomieszczeń biblioteki  

z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 8 000 zł, 
- zwiększenie w ZSL w Morągu na zakup kuchenek elektryczno-gazowych do 

mieszkań w budynku szkoły – 6 500 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi na montaż drzwi p.poż. w budynku internatu – 

14 026 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi na remont zasilania budynków – 21 240 zł, 
- zwiększenie w PINB z tytułu zwiększenia dotacji – 14 000 zł, 
- zwiększenie w ZDP na zakup samochodu osobowego – 55 770 zł, 
- zwiększenie w ZDP na zakup serwera – 17 000 zł, 
- zmniejszenie w Starostwie z tytułu korekty wydatków na dokształcanie nauczycieli 

– 49 215 zł, 
- zmniejszenie w ZDP na zakup samochodu dostawczego – 55 770 zł, 
- zmniejszenie w ZDP planu wydatków – 17 000 zł, 

3) korekta inwestycji: 
- zwiększenie na zakup dwóch tablic informacyjnych wolnostojących – 20 000 zł, 
- zwiększenie na zakup serwera na potrzeby ZDP w Ostródzie – 17 000 zł, 
- zwiększenie na zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP w Ostródzie – 

61 000 zł, 
- zwiększenie na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu 
 umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych” – 180 000 zł, 

- zwiększenie na zakup siatki do ogrodzenia łąk i pastwisk – 10 000 zł, 
- zwiększenie na wykonanie dokumentacji adaptacji budynku D3 ZSZ im. Petöfi na 

potrzeby PPP w Ostródzie – 22 000 zł, 
- zwiększenie na montaż drzwi p.poż. w budynku internatu ZSZ im. Petöfi  

w Ostródzie – 14 026 zł, 
4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących 

jednostkach: ZDP – 51 491 zł, Starostwo – zw. 107 419 zł, zm. 144 119 zł, 
PPP w Morągu – zw. 14 800 zł, zm. 8 100 zł, LO w Ostródzie – zw. 15 000 zł, 
ZSL w Morągu – zw. 15 000 zł, SOSW w Szymanowie – 22 180 zł, PCPR w 
Ostródzie – 16 860 zł. 

 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
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Radny Cezary Pec powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki  
w dniu dzisiejszym była informacja o sprzedaży dwóch działek w Wilamówku: za 
kwotę 200 000 zł i 280 000 zł. Zapytał, dlaczego nie jest ujęta w zmianach  
w budżecie sprzedaż tej działki za 280 000 zł. Radny stwierdził również, że kwota 
nadwyżki w załączniku nr 6 jest wpisana w nieodpowiednią rubrykę. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że w związku z zagrożeniem  
nie zrealizowania w części sprzedaży zaplanowanych w budżecie, Zarząd 
zdecydował zostawić te środki na zabezpieczenie dochodów, których możemy nie 
uzyskać ze sprzedaży zaplanowanych. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie 
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok, 
została podjęta 15 głosami „za”, przy 5 glosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na realizację których w 2013 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, było piątym 
punktem porządku obrad. 
 
Pytań oraz głosów w dyskusji do projektu uchwały nie było. 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na realizację których w 2013 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca złożyła wszystkim 
życzenia świąteczne i zamknęła XXVIII sesję Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wanda Łaszkowska 

 
Protokołowała  
Barbara Węglarz 
 


