
PROTOKÓŁ  Nr XXX/2013 
sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 24 czerwca 2013r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o godz. 1320. 
Podjęto uchwały od Nr XXX/217/2013 do Nr XXX/229/2013. 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXX sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym 
moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Mieczysława Piaścika. 
 
Następnie poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu wnioskuje o zmianę porządku obrad 
poprzez zdjęcie punktu Nr 12 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie”. 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 
 
Wobec braku uwag, Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok, w tym podjęcie 
uchwały. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 rok z tytułu 
wykonania budŜetu. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2013-2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2013 rok. 
6. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 

pływających, w tym podjęcie uchwały. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje” realizowanego w 2013-2014r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Grabinku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy radnego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Liceum Profilowanego w Dąbrównie  

w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum  
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. 

11. ZałoŜenie i nadanie statutu Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu  
w Ostródzie, w tym podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru załoŜenia i prowadzenia przez Powiat 
Ostródzki Przedszkola Specjalnego w Szymanowie, Przedszkola Specjalnego 
w Ostródzie i Przedszkola Specjalnego w Miłakowie. 
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13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady. 

14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.. 
15. Sprawy róŜne. 

 
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 z XXIX sesji Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 
2013r. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za 
2012 rok, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  
o przedłoŜonym sprawozdaniu z wykonania budŜetu Powiatu Ostródzkiego za rok 
2012. 
Uchwała RRIO.IV-0120/85/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2013r. stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji w tym temacie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (5 głosów „za”, 5 głosów 
„wstrzymujących się”). 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Uchwała Nr XXX/217/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2012 rok, została podjęta 16 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium za 2012 rok z tytułu wykonania budŜetu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Włodzimierza 
Brodiuka. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
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o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budŜetu powiatu 
za 2012 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 
rok 2012. 
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca przedstawiła opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej  
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2012 rok. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120/141/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 maja 2013r. stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXX/218/2013 w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 rok z tytułu 
wykonania budŜetu, została podjęta 17 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, 2 
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował wszystkim radnym głosującym za 
udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. Powiedział, Ŝe jest to ocena nie tylko 
Zarządu, Rady, ale przede wszystkim ocena Skarbnika i całego pionu, który 
reprezentuje. Starosta podziękował Pani Skarbnik za jej cięŜką pracę. Stwierdził, Ŝe 
„jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu”. 
 
Przewodnicząca, w imieniu Rady, równieŜ podziękowała pani Skarbnik za wkład  
w realizację budŜetu i „trzymanie go w ryzach”. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Uchwała Nr XXX/219/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2013-2020, została podjęta 17 głosami „za”, przy  
1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2013 rok było 
następnym punktem porządku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe Zarząd na posiedzeniu  
w dniu 21 czerwca zatwierdził następujące zmiany: 

1) zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu odszkodowania za niewykonanie umowy na 

zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Drulity – Marzewo – 
Sambród – Małdyty – droga Nr 7” – 587 236 zł, 

- zwiększenie z tytułu zwrotu dotacji z UM w Ostródzie na bieŜące 
utrzymanie dróg – 124 843 zł, 

- zwiększenie z tytułu dotacji na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej Ostróda – Tułodziad (refundacja wydatków poniesionych  
w 2012r.) – 62 211 zł, 

- zwiększenie z tytułu dotacji na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej 
Ostróda – Tułodziad (środki unijne) – 2 190 zł, 

- zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z GM Ostróda na realizację 
zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda – Tułodziad – 238 254 
zł, 

2) zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda – 

Tułodziad (środki unijne) – 2 190 zł, 
- zwiększenie na zadaniu  „Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda – 

Tułodziad (dofinansowanie z GM Ostróda) – 229 367 zł, 
- zwiększenie na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Drulity – 

Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7” – 587 236 zł, 
- zwiększenie na podatek VAT – 43 554 zł, 
- zwiększenie na bieŜące utrzymanie dróg – 140 492 zł, 
- zwiększenie na dotację dla gminy Miłakowo na rewitalizację parku 

miejskiego – 15 000 zł, 
- zwiększenie w ZDP na bieŜące utrzymanie dróg – 80 000 zł, 
- zmniejszenie na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda – 

Tułodziad” (środki własne) – 57 278 zł, 
- zmniejszenie na zaspokojenie wyroku sądu – 10 827 zł, 
- zmniejszenie wydatków – 15 000 zł, 

3) korekta inwestycji: 
- zwiększenie na rozbudowę drogi Ostróda – Tułodziad – 174 279 zł, 
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- zwiększenie na przebudowę drogi Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty-
droga Nr 7 – 587 236 zł, 

4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących 
jednostkach: Starostwo – zw. 34 196 zł, zm. 39 196 zł, LO im. J. BaŜyńskiego 
w Ostródzie - zw. 2 000 zł, ZSZ im. Staszica w Ostródzie – zw. 3 000 zł, 
ZSZiO w Morągu – 2 000 zł, PCPR – 24 114 zł. 

Skarbnik poinformowała, Ŝe radni w materiałach nie posiadają dwóch pozycji i prosiła 
o uzupełnienie załącznika nr 2 o przesunięcie w kwocie 2 000 zł na nagrodę Starosty 
dla Pana Kowalskiego, nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego oraz załącznika nr 6 
– o dotację w kwocie 15 000 zł na rewitalizację parku miejskiego w Miłakowie. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2013 rok, 
została podjęta 19 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik  
nr 10 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie obiektów pływających, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński wnioskował o wprowadzenie w pierwszym zdaniu  
pkt 1 i 2 w § 1 wyraŜenia „na terenie”. Po dopisaniu tego wyraŜenia zdania 
otrzymałyby brzmienie: „...z obszaru wodnego na terenie Powiatu Ostródzkiego...” 
Radny uzasadniając swój wniosek stwierdził, Ŝe czytając obecny zapis moŜna 
wywnioskować, iŜ opłaty obowiązują tylko wówczas, gdy obiekt pływający usunie się 
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poza Powiat Ostródzki. Powiedział równieŜ, Ŝe na przyszłość Rada musi się 
zastanowić nad maksymalna wysokością stawek opłat, poniewaŜ statki usuwane są 
równieŜ przez wypoŜyczalnie. 
 
Radny Tadeusz Łopata powiedział, Ŝe ta uchwała w momencie podjęcia jest martwa, 
poniewaŜ na dzień dzisiejszy nie ma czym tych łódek ściągnąć, bo policja nie ma 
motorówek. Nie ma gdzie przechowywać tych łódek.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie 
i poddała pod głosowanie wniosek radnego Wawrzyńskiego. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Rada, 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła proponowaną 
poprawkę radnego. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały z poprawką w § 1 pkt 1 i 2. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXX/221/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie obiektów pływających, została podjęta 18 głosami „za”, przy  
1 glosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
projektu „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje” 
realizowanego w 2013-2014r. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje” realizowanego w 2013-2014r, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Grabinku, 
było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
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Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka  
w Grabinku, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
 Dziewiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
rozwiązania stosunku pracy radnego. 
Pisma do Rady Powiatu w tej sprawie stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, nie wyraŜono zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnego 
Cezarego Peca. 
 
Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały nie został zaopiniowany. Komisje nie zajęły stanowiska w tej 
sprawie. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe cięŜko mu mówić na własny temat, ale chce 
poinformować radnych o aktualnej sytuacji. Stwierdził, Ŝe po wyborach obecny 
Burmistrz Ostródy spotkał się z nim i stwierdził, Ŝe nie widzi moŜliwości dalszej 
współpracy. Następnym krokiem było odwołanie w MPEC rady nadzorczej  
i powołanie nowej, w skład której weszli ludzie spoza Ostródy, którzy mało znają się 
na gospodarce. Pierwszym zadaniem tej rady było odwołanie prezesa zarządu  
w osobie radnego Peca i powołanie nowego. Powiedział, Ŝe powód odwołania nie 
jest mu znany, oprócz politycznego, poniewaŜ w uchwale rady nadzorczej nie było 
Ŝadnego uzasadnienia tego odwołania. W piśmie do Rady Powiatu obecny prezes 
zarządu uzasadnił powód rozwiązania umowy o pracę tym, Ŝe obecnie zarząd spółki 
jest jednoosobowy. Radny stwierdził, Ŝe odwołanie go z tego stanowiska było  
z powodów politycznych, poniewaŜ burmistrz dawał temu niejednokrotnie wyraz  
w lokalnych mediach i na portalu „Nasza Ostróda”, gdzie stwierdził, Ŝe z prezesem 
Pecem, jako czynnym politykiem, dzieliła go i nadal dzieli spora róŜnica poglądów co 
do kierunków rozwoju Ostródy. 
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Wicestarosta Stanisław Brzozowski powiedział, Ŝe powodem rozwiązania stosunku 
pracy z radnym nie były zdarzenia związane ze sprawowaniem przez niego mandatu. 
W związku z tym, Ŝe Rada nie badała i nie analizowała, czy przesłanką jest praca  
w Radzie, naleŜy wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Nie było 
badane, czy w jakiś sposób został naruszony mandat, który sprawuje radny Pec. 
Wicestarosta stwierdził, Ŝe będzie głosował za wyraŜeniem zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie 
i poddała pod głosowanie projekt uchwały dotyczący wyraŜenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym Cezarym Pecem. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Rada, 2 głosami „za”, przy 17 głosach „przeciw”, nie wyraziła zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym. 
Uchwała Nr XXX/224/2013 w sprawie rozwiązania stosunku pracy radnego, stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
włączenia Liceum Profilowanego w Dąbrównie w skład Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. 
  
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXX/225/2013 w sprawie włączenia Liceum Profilowanego w Dąbrównie 
w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było załoŜenie i nadanie statutu Ośrodkowi 
Rewalidacyjno-Wychowawczemu w Ostródzie, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXX/226/2013 w sprawie załoŜenia i nadania statutu Ośrodkowi 
Rewalidacyjno-Wychowawczemu w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru załoŜenia i prowadzenia przez Powiat 
ostródzki Przedszkola Specjalnego w Szymanowie, Przedszkola Specjalnego  
w Ostródzie i Przedszkola Specjalnego w Miłakowie, było następnym punktem 
porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
BudŜetu i Gospodarki, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Radna GraŜyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, 
projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekty uchwał. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXX/227/2013 w sprawie zamiaru załoŜenia i prowadzenia przez Powiat 
Ostródzki Przedszkola Specjalnego w Szymanowie, została podjęta jednogłośnie i 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXX/228/2013 w sprawie zamiaru załoŜenia i prowadzenia przez Powiat 
Ostródzki Przedszkola Specjalnego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXX/229/2013 w sprawie zamiaru załoŜenia i prowadzenia przez Powiat 
Ostródzki Przedszkola Specjalnego w Miłakowie, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 Trzynastym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
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Radna Teresa Stasiulewicz zapytała kiedy nastąpi otwarcie ofert i rozpocznie się 
program pn. „Utworzenie Portalu Centrum UŜyteczności Publicznej wraz z 
podstronami organizacji pozarządowych oraz portalu bibliotek@ dla Biblioteki 
Powiatowej w Ostródzie” w ramach projektu „e-cup – Internetowy Portal Integracyjny 
Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego”. 
Zapytała równieŜ, czy plac przy ZSZ im. Staszica w Ostródzie, który stanowił parking 
na czas budowy galerii handlowej, wróci do szkoły, czy moŜe są jakieś inne plany co 
do tego placu. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, która działka w Piławkach ma być przekształcona  
w prawo własności. 
 
Wicestarosta Stanisław Brzozowski odpowiedział, Ŝe jest to działka po byłym PTTK. 
Powiat wystąpił do Wojewody o przejęcie jej od Skarbu Państwa. Obecnie 
wystąpiono do Burmistrza Miłomłyna o przekształcenie prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności. Po przekształceniu planuje się sprzedaŜ tej działki. 
 
Radny Cezary Pec zapytał, gdzie znajduje się teren zieleni w starym korycie rzeki 
Drwęca, na urządzenie którego powiat przeznaczył środki w ramach realizacji 
zadania publicznego. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, Ŝe jest to teren przy ul. Drwęckiej, obok 
cerkwi greckokatolickiej. 
Odpowiedział równieŜ radnej Stasiulewicz, Ŝe plac przy ZSZ im. Staszica wraca do 
szkoły i będzie odtworzone przez inwestora boisko. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych Adriana Faraś-Bąk 
odpowiedziała, Ŝe jeśli chodzi o portal internetowy, to obecnie trwa procedura 
przetargowa w formie negocjacji. Na koniec lipca br. planowane jest podpisanie 
umów z wykonawcą. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Tadeusz Łopata poinformował, Ŝe na drodze od starej drogi Nr 7 
(Szymonowo) do Klonowego Dworu stoi woda. Ta droga, z wykonaną nową 
nawierzchnią, jest cały czas namoknięta i jeśli nie będzie reakcji, to ona się rozsypie. 
Jest to jeden z dojazdów do firmy Kaczkan. Prosił o zajęcie się tą drogą. 
 
Radna Renata Cołoś prosiła o pisemną odpowiedź na wniosek, który składała dwa 
miesiące temu, o naprawę ulicy Przemysłowej w Morągu. Radna zdaje sobie sprawę 
z tego, iŜ nie ma pieniędzy, jednak nieduŜym kosztem moŜna chociaŜ połatać dziury.  
Prosiła równieŜ o pisemną odpowiedź na drugi wniosek o remont ulicy Śląskiej  
w Morągu.  
Radna zapytała, czy radni otrzymają bilety na Mistrzostwa Świata w Siatkówce 
PlaŜowej, które odbędą się w Starych Jabłonkach, jeśli nie będzie takich biletów, to 
gdzie je moŜna kupić. 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, Ŝe droga 
na Klonowy Dwór jest zalewana z powodu braku droŜności rowów. Wydział 
Rolnictwa w Starostwie Powiatowym miał wystąpić do właścicieli gruntów przyległych 
o udroŜnienie tych rowów melioracyjnych. 
Jeśli chodzi o remont ulicy Śląskiej w Morągu, to wniosek trafił pod obrady Zarządu 
Powiatu, ale niestety brakuje środków na ten rok w budŜecie. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, Ŝe ten odcinek ulicy Przemysłowej naleŜy do 
Skarbu Państwa i z tych środków przekazane zostało 5 500 zł. Jednak o tym nie 
decyduje Zarząd. Poinformował, Ŝe otrzymał tylko 5 biletów vipowskich, ale poprosił 
o inny wariant i do tej pory nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. Prosił radnych, 
którzy chcieliby uczestniczyć w tej imprezie, o zgłaszanie się bezpośrednio do 
Starosty. Jak będą bilety, to radni je otrzymają. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe jest to największa impreza sportowa  
w Polsce, z czego Powiat Ostródzki będzie znany, jak równieŜ gmina i miasto 
Ostróda. Radny prosił o nieuzaleŜnianie podpisania umowy od ilości biletów. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe trwają negocjacje, a przede wszystkim realizowane są 
prace wykonywane przez słuŜby powiatowe. Pomoc nie opierała się tylko na chęci 
zdobycia biletów. Ostatnie spotkanie zarządzania kryzysowego zorganizowane przez 
Wojewodę, w którym uczestniczył Starosta, pokazało, Ŝe Powiat Ostródzki zrobił 
wszystko co zostało mu zlecone. W latach poprzednich otrzymywaliśmy więcej 
biletów, natomiast w tym roku otrzymaliśmy pakiet, który nas nie satysfakcjonuje. 
Starosta powtórzył, Ŝe jeśli będą bilety, to radni, którzy będą chcieli obejrzeć te 
turnieje, na pewno je otrzymają. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne. 
 
Radny Cezary Pec podziękował koleŜankom i kolegom radnym za to, Ŝe podzielili 
jego pogląd i głosowali przeciwko zwolnieniu. Stwierdził, Ŝe nie zmieni to decyzji 
burmistrza, poniewaŜ zostało wręczone mu juŜ wypowiedzenie, pomimo Ŝe 
świadomie zostało złamane prawo z uwagi na brak uchwały Rady Powiatu. 
 
Przewodnicząca ogłosiła dwumiesięczną przerwę w obradach chyba, Ŝe nastąpi 
nieprzewidziana potrzeba zwołania sesji w trybie pilnym. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXX sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wanda Łaszkowska 

 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 



 12 

 
 
 


