
Protokół Nr XXX/2017 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia  25 września 2017r. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o godz. 1307. 
Podjęto uchwały od Nr XXX/212/2017 do Nr XXX/218/2017. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XXX sesję Rady Powiatu     
w Ostródzie, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości oraz lokalne 
media. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym może obradować 
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad przewodniczący powołał radnego Mirosława Markowskiego. 
 
Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad, Przewodniczący udzielił głosu 
Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. 
 
Brygadier Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Ostródzie powiedział, że z racji pełnienia tej funkcji, jest zobligowany do 
prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie 
powiatu. Stwierdził, że raz do roku zdaje Radzie relacje ze stanu bezpieczeństwa 
pożarowego na terenie powiatu, a także na każdorazowy wniosek Starosty 
Ostródzkiego. Poinformował, że jest problem w kilku obiektach, które podlegają pod 
powiat. Przedstawienie tej informacji wynikło na skutek zarzutów nadzoru, iż zbyt łatwo 
przesuwane są terminy realizacji decyzji, a szczególnie w takich, kiedy występują takie 
czynniki, jak zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Problemy są z następującymi obiektami: 
1. Przychodnia zdrowia – decyzja jest z 2011r., termin jej wykonania był kilkukrotnie 

przez Komendanta przesuwany. Obecnie do wykonania  zostało podzielenie klatek 
schodowych, wyposażenie i urządzenia do usuwania dymu, główna klatka powinna 
być obudowana, zamknięta odpowiednimi drzwiami. Na chwilę obecną, na wniosek 
Prezesa Zarządu PZOZ, termin został przesunięty do 31 stycznia 2019r. i jest to 
termin ostateczny. 

2. Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Ostródzie – decyzja jest z 2007r. i kilkukrotnie, na wniosek dyrektora, termin tej 
decyzji został przesuwany. W tym obiekcie wykonano ekspertyzę techniczną i po 
uzgodnieniu z Warmińsko-Mazurskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej, 
rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej określił inne wykonanie tych zaleceń. 
Tu sprawa też dotyczy wydzielenia klatek schodowych, natomiast na wniosek 
dyrektora, zastosowano rozwiązania zamienne, które będą wykonane. Obecnie jest 
wniosek Pani Dyrektor o przesunięcie terminu. 

3. Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie – decyzja jest z 2013r. Po ostatniej kontroli 
sprawdzającej, funkcjonariusze Straży Pożarnej stwierdzili w6ykonanie zaleceń, 
natomiast brakuje dokumentów formalnych w postaci pomiarów, badań, czy 
certyfikatów. 

4. Szpital – obiekt z największymi problemami. Decyzje są z 2007r. i 2012r., też 
kilkukrotnie terminy przesuwane. Ostatecznie, na wniosek Prezesa, termin 
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wykonania zaleceń jest ustalony na 31 grudnia 2019r. Tutaj tych zaleceń jest dosyć 
sporo i również opracowana została ekspertyza techniczna przez rzeczoznawcę,  
i również jest postanowienie Komendanta Wojewódzkiego o realizacji w sposób inny 
niż określony w przepisach. 

 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 

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

prognozy finansowej na lata 2017-2031. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. 
4. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu, w tym podjęcie 

uchwały. 
5. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostróda, w tym podjęcie uchwały. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2017 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

7. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie obowiązujących w 2018 roku, w tym podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych na 
terenie gminy wiejskiej Ostróda oraz gminy miejskiej Ostróda. 

9. Stanowisko w sprawie poparcia idei ujęcia w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018 zadania inwestycyjnego polegającego na 
kontynuacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 519 w granicach 
administracyjnych gminy Zalewo i gminy Małdyty. 

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Ostródzie za I półrocze 2017 roku. 

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady. 

12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
13. Sprawy różne. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

Uwag do protokołu XXIX sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2017r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada 21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół  
z poprzedniej sesji. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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 22 radnych. 
Uchwała Nr XXX/212/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2017-2031, została podjęta 20 glosami „za”, przy 2 
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2017 rok. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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 22 radnych. 
Uchwała Nr XXX/213/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, została 
podjęta 21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 
 

Następnym punktem porządku obrad było udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Chojnickiemu, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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 22 radnych. 
Uchwała Nr XXX/214/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Chojnickiemu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie pomocy finansowej Gminie 
Ostróda, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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 22 radnych. 
Uchwała Nr XXX/215/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostróda, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2017 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, było 
następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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 22 radnych. 
Uchwała Nr XXX/216/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2017 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości opłat i kosztów za 
usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2018 roku, w tym 
podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Stanisław Brzozowski zapytał, czy są jakieś roszczenia dotyczące 
przechowywania pojazdów. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że kilka lat temu było roszczenie, które 
opiewało na początku na 2 mln zł. W ubiegłym roku Rada zdecydowała o zapłaceniu 
ok. 300 tys. zł, co zostało zrealizowane i sprawa została zamknięta. Obecnie nie ma 
innych wniosków. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XXX/217/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2018 roku, została podjęta 
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20 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
nowego przebiegu dróg powiatowych na terenie gminy wiejskiej Ostróda oraz gminy 
miejskiej Ostróda. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że nowy przebieg tych dróg umożliwi 
złożenie nowego wniosku na tzw. „schetynówki”, bo w tym obecnym przebiegu taki 
wniosek nie może być złożony. Rada, podejmując tę uchwałę wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców i samorządu miejskiego. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr XXX/218/2017 w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych 
na terenie gminy wiejskiej Ostróda oraz gminy miejskiej Ostróda, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było stanowisko w sprawie poparcia idei 
ujęcia w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018 zadania 
inwestycyjnego polegającego na kontynuacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 519  
w granicach administracyjnych gminy Zalewo i gminy Małdyty. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
stanowiska. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tej sprawie i poddał pod 
głosowanie treść stanowiska. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Stanowisko w sprawie poparcia idei ujęcia w budżecie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na rok 2018 zadania inwestycyjnego polegającego na kontynuacji 
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 519 w granicach administracyjnych gminy Zalewo  
i gminy Małdyty, zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie za I półrocze 2017 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk złożył wniosek o zarządzenie 3-minutowej przerwy  
w obradach w celu zapoznania się radnego z treścią sprawozdania, ponieważ radny 
otrzymał ten dokument przed sesją, a nie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w środę 
22 września br. 
 
Radni, w wyniku głosowania, 14 głosami „za” wyrazili zgodę na 10 minut przerwy  
w obradach. 
 
 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i zapytał, czy są pytania do 
sprawozdania. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk zapytał, dlaczego Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek 
(pkt 14 sprawozdania) o przywrócenie statusu drogi powiatowej drodze  
w miejscowości Prośno, stanowiącej obecnie własność Nadleśnictwa Miłomłyn. 
Stwierdził, że jest to odcinek drogi, która umożliwiała ludziom tam mieszkającym 
skrócenie dojazdu. Ta droga została przekwalifikowana na drogę leśną i obecnie jest 
zalesiona. Ma taki status, że może być zalesiona. Radny zapytał, kto wydał polecenie 
na przekwalifikowanie tej drogi na las i na jakiej podstawie. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, że Rada 
Powiatu pozbawiła tę drogę kategorii drogi powiatowej i wyłączyła z użytkowania. 
Nadleśnictwo, przy przekazywaniu gruntów, w akcie notarialnym zagwarantowało 
dostęp do posesji właścicieli działek. Jest zobowiązanie Nadleśnictwa, że droga 
pozostanie cały czas oddana do użytku, będzie utrzymywana przez Nadleśnictwo i nie 
będzie zalesiona. 
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Starosta Andrzej Wiczkowski przypomniał, że radny Brodiuk głosował też za tą 
uchwałą i powinien wiedzieć, że nikt nie został pozbawiony drogi. Może wyniknąć 
problem ze sprzedażą działki, bo żaden notariusz nie sporządzi aktu notarialnego bez 
formalnego zjazdu, czy dostępu do drogi. Poza tym – powiedział Starosta - 
Nadleśniczy z tamtego terenu stara się o to, aby ta droga była publiczna. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że jednym z punktów posiedzenia Zarządu  
w dniu 22 września br. było umorzenie Gminie Ostróda kar pieniężnych w łącznej 
kwocie 62 832,86 zł wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę, za zajęcie pasa 
drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Radny zapytał, czy każdemu z dziewięciu 
samorządów, który się zgłosi, będą umarzane kary. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że w ramach współpracy kary będą 
umarzane. 
 
Radny Dariusz Struk stwierdził, że w związku z kolejnym negatywnym zakończeniem 
przetargu na sprzedaż ośrodka w Faltyjankach, proponuje zastanowić się nad 
przekazaniem tej nieruchomości Zespołowi Placówek Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych w Ostródzie. Radny przypomniał, że o tym rozwiązaniu wspomina od 
początku kadencji, a nieruchomość z każdym rokiem traci na wartości. Placówka 
mogłaby postarać się o środki zewnętrzne i doprowadzić ten ośrodek do 
odpowiedniego stanu i użyteczności. Zapytał, jakie Zarząd ma plany, jeśli chodzi o tę 
nieruchomość. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że były różne plany dotyczące tego 
ośrodka, którego cena wywoławcza na początku wynosiła 2 mln zł. Niestety, wszystkie 
przetargi kończą się wynikiem negatywnym. Była wykonana symulacja  dotycząca 
przekazania tej nieruchomości Zespołowi Placówek Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych w Ostródzie, ale trzeba się liczyć z tym, że Placówka  musiałaby 
wyasygnować ok. 2-3 mln zł na dostosowanie tego budynku do spełnienia norm 
sanepidowskich. Powiat nie ma obecnie takich środków, ale nie ma też takiej inicjatywy 
ze strony jednostki. Była również propozycja zakupu ze strony prywatnego 
przedsiębiorcy z Ostródy, ale wycofał się z tego. Do planów rozwojowych naszych 
placówek ten ośrodek nie jest potrzebny. Wysokość ceny wywoławczej nie jest 
satysfakcjonujący dla powiatu, ale i tak nie ma chętnych, mimo że to jest bardzo ładnie 
położona nieruchomość. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
 
 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych były kolejnym punktem porządku 
obrad. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn  powiedział, że gmina Dąbrówno, której jest 
mieszkańcem, obdarzona jest bardzo dużą ilością  dróg gruntowych i w okresach 
jesieni czy wczesnej wiosny te drogi wyglądają bardzo źle. Drogi są nieprzejezdne,  
a mieszkają tam m.in. dzieci dojeżdżające do szkoły i starzy ludzie, do których nie 
może dojechać karetka pogotowia. Mieszkańcy interweniują w tej sprawie do Wójta  
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i do radnego. Wójt zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych o pomoc w takim 
remoncie tych dróg, który chociaż częściowo spowoduje, że te drogi będą przejezdne. 
Pomoc dotyczy poniesienia kosztów kruszenia 1 200 ton betonu (22 zł za tonę), który 
posiada gmina i chce go przekazać na łatanie dziur na dwóch newralgicznych drogach 
w miejscowości Okrągłe i w miejscowości Odmy. Radny stwierdził, że gmina 
Dąbrówno jest małą i biedną gminą (środowisko popegeerowskie) i zasoby finansowe 
są również małe. Przypomniał, że Starosta na początku kadencji deklarował, że będzie 
Starostą całego powiatu i będzie współpracował z wszystkimi gminami. Radny prosił, 
żeby Starosta pamiętał o takiej gminie jak gmina Dąbrówno. Prosił o odpowiedź w tej 
sprawie na piśmie.  
 
Radny Zbigniew Zabłocki złożył interpelację o wykonanie remontu dwóch dróg 
powiatowych: Nr 1201N, szczególnie w miejscowości Mysłaki oraz Nr 1199N na 
odcinku Książnik – Boguchwały, która jest w bardzo złym stanie. Droga ta biegnie do 
szlaku turystycznego jeziora Narie, do Morąga. Radny wnioskował również 
dokończenie remontu ul. Topolowej w Miłakowie, poprzez nawiezienie destruktu. 
Radny prosił również o przyspieszenie prac związanych ze sprzedażą działek  
w Miłakowie usytuowanych blisko jeziora. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski stwierdził, że trochę się przeciąga w czasie remont drogi 
ul. 11 Listopada w Ostródzie. Zapytał, jaki jest zakres robót na tej ulicy i co 
spowodowało przedłużenie tego terminu. 
 
Dyrektor Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, że termin się przedłużył z powodu 
spraw związanych z rozwiązaniami technicznymi. Na rondzie w pierścieniu 
usytuowane są duże studnie kanalizacji sanitarnej. Po odkryciu okazało się, że 
pokrywy tych studni są popękane, uszkodzone i należy je wymienić. Jednak są to 
pokrywy niewymiarowe, wykonane z jednolitego materiału i należało zamówić ten 
materiał, odczekać czas związania betonu i dopiero można było dalszą część robót 
wykonywać. Obecny termin zakończenia zadania upływa z dniem 26 października br. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, czy przewidywany jest jakiś lepszy system 
odwodnienia tej ulicy, bo z ul. Pieniężnego będzie spływała tam cała woda, a na tej 
ulicy są częste podtopienia. 
 
Dyrektor Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, że już na etapie projektu były analizy 
dotyczące odciążenia tego odpływu. Przy rondzie zostało zrobione podłączenie  
w stronę targowiska, dalej jest rów odkryty i przechodzi pod drogą krajową Nr 16 i dalej 
jest przepływ. W wyniku tego podłączenia, częściowo odwodnienie z tego terenu 
pójdzie w tamta stronę, odciążając kanalizację. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że ma nieoficjalne informacje dotyczące 
zamknięcia I przejazdu kolejowego. Przy otwartych dwóch przejazdach, ulica 
Grunwaldzka i ulica Olsztyńska będą zakorkowane, nawet przy wybudowanym 
wiadukcie. Sam wiadukt nie wystarczy, aby sprawnie przebiegał ruch, jeżeli pierwszy 
przejazd będzie zamknięty. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że uczestniczył w spotkaniach  
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w Ministerstwie w sprawie przygotowań i budowy wiaduktu. W I turze rozmów kolej 
stwierdziła, że będą uczestniczyć w kosztach budowy w wysokości ok. 4 mln zł, jeżeli 
będzie zlikwidowany jeden przejazd. Kolej będzie też realizowała remont trakcji  
i peronów. Stwierdził, że razem z Burmistrzem nie zgodzili się na likwidację tego 
przejazdu, bo zdaniem Starosty, utrudni to ruch w Ostródzie. Obecnie kolej odstąpiła 
od swoich roszczeń, jeżeli chodzi o dofinansowanie i te 4 mln zł dopłacą do tej 
inwestycji, nie oczekując w zamian likwidacji przejazdu. Powiedział, że kierowcy już 
się przyzwyczaili do tego rozwiązania, które jest teraz i nie ma potrzeby likwidacji 
przejazdu. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że sprawa działek w Miłakowie toczy się już 
od kilku lat. Radny zauważył kilkakrotnie, że Zarząd zlecał radcom prawnym nie 
zatrudnionym  w Starostwie niektóre sprawy. Zapytał, czy również sprawą działek jakiś 
radca prawny się zajmuje. Zdaniem radnego, sprawa jest do załatwienia, tylko trzeba  
nad nią popracować. Powiedział, że wydawane są pieniądze na radców prawnych  
z zewnątrz, a przecież zatrudnieni są w Starostwie. Jako przykład radny podał 
pełnomocnictwo procesowe udzielone radcy prawnemu z Zarządu Dróg Powiatowych 
Andrzejowi Chudek do zastępowania w sprawie skargi Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd 
Powiatu. Stwierdził, że takie sprawy powinni załatwiać radcy ze Starostwa.  
W sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze również jest napisane, że 
wydano 35 tys. zł na kancelarię z zewnątrz do prowadzenia spraw dotyczących 
szkolnictwa. Zapytał, czy to są tak trudne sprawy, że trzeba zatrudnić do nich 
kancelarię prawną z zewnątrz. Radny, w związku z tym, że planuje się rozbudowę 
warsztatów przy Zespole Szkół Rolniczych po drugiej stronie drogi, proponował 
utworzyć na działce o powierzchni 75 arów po tej samej stronie drogi, budowę Centrum 
Doradztwa Zawodowego. Te centra są obecnie wspomagane przez budżet państwowy 
w wysokości 70-80%. Zapytał, czy nie zasadne byłoby zrezygnować z rozbudowy po 
drugiej stronie drogi tych wszystkich budowli i wybudować takie centrum od podstaw. 
Szkoła rozwija się bardzo dynamicznie i potrzeby w zakresie nauki zawodowej są 
bardzo duże. Prosił o rozważenie tej propozycji. Centrum nie musiałoby obsługiwać 
wszystkich szkół zawodowych w Ostródzie, a jedynie przypisane do Zespołu Szkół 
Rolniczych. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że nie zatrudniano nowych radców 
prawnych, a  Pan Chudek jest już zatrudniony w Zarządzie Dróg Powiatowych, więc 
nie jest to żadna zewnętrzna firma. Koszty zatrudnionej w Starostwie  Kancelarii 
Radców Prawnych podzielone są na koszty w Starostwie i koszty w szkołach 
powiatowych. W sprawozdaniu zapisana jest opłata za kancelarię, która świadczy 
usługi zarówno szkołom, jak i w urzędzie. Jeśli chodzi o warsztaty, to Starosta 
powiedział, że pojawiły się takie możliwości  powstania w Województwie Warmińsko-
Mazurskim trzech takich centrów doradztwa zawodowego. Jednak zgodnie z zasadą 
utworzenia takiego centrum w każdym powiecie, trzeba byłoby zlikwidować wszystkie 
warsztaty i stworzyć jedno takie centrum. W wyniku analiz uznano, że nie jest to 
możliwe w naszych szkołach. Starosta stwierdził, że nie wyobraża sobie, aby 
uczniowie ze wszystkich szkół w mieście przechodziły do jednej szkoły, w której byłyby 
warsztaty. Trzeba byłoby zlikwidować szkoły, stworzyć inną jednostkę, bo takie są 
założenia projektowe. To jest niemożliwe technicznie do przeprowadzenia w naszym 
powiecie. Powiedział, że było to możliwe podczas łączenia Zespołu Szkół 
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Zawodowych im. Staszica z Centrum Kształcenia Ustawicznego, bo wtedy likwidowało 
się dwie placówki i tworzyło jedną. Jednak na pewno nie było środków finansowych na 
taki cel. Teraz się one pojawiły, ale taki nowy twór musi powstać z połączenia 
przynajmniej dwóch czy trzech szkół. Obecnie złożony został wniosek na rozbudowę 
warsztatów w Zespole szkół Rolniczych i już niedługo będą wyniki. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że w momencie łączenia Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zespołu Szkół Zawodowych był pomysł utworzenia warsztatów, ale nie 
było żadnej ścieżki finansowania. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
 
 Ostatni punktem porządku obrad były sprawy różne. 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXX sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


