PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 11 września 2013r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o godz. 1345.
Podjęto uchwały od Nr XXXI/230/2013 do Nr XXXI/238/2013.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przed otwarciem sesji, Przewodnicząca poinformowała, że decyzją jury XVII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”, Powiat ostródzki zdobył
tytułu Laureata Konkursu „Modernizacja Roku 2012” za rewitalizację budynku
powojskowego na Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Nagrodą w tym
konkursie jest sfinansowanie przez Związek Powiatów Polskich wykonania
prezentacji panoramicznych zmodernizowanych obiektów wraz z otoczeniem
i umieszczenie ich w serwisie internetowym www.wirtualnykraj.pl.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXXI sesję
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitał 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 Teresę Stasiulewicz.
Następnie poinformowała, że Zarząd Powiatu złożył wniosek o zmianę porządku
obrad poprzez rozszerzenie o nowy punkt Nr 9 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na realizację których w 2013 roku przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu
W głosowaniu wzięło udział18 radnych.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o proponowany
punkt.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad w brzmieniu:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 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 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Ostródzki
Przedszkola Specjalnego w Szymanowie i Przedszkola Specjalnego w
Miłakowie.
6. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostródzki, w tym
podjęcie uchwały.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2013 roku
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I
półrocze 2013 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 nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział19 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXX sesji Rady Powiatu z dnia 24 czerwca
2013 roku.
Drugim punktem porządku obrad było 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, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że 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 XXXI/230/2013 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 opinie komisji w tej sprawie.
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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.
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że 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 XXXI/231/2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
została podjęta 15 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
utworzenia Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
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.
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Wawrzyński zgłosił uwagę do zapisu w dziale „Organizacja Zespołu”,
§ 9 ust.3: „W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,
budynek Zespołu oraz tereny szkolne wokół budynku zostały objęte nadzorem
kamer.” Powiedział, że jest to wyposażenie jednostki i nie powinno być to
wyszczególnione w statucie, a zwłaszcza w tym dziale.
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz odpowiedziała, że w ramowym
statucie, na podstawie którego został opracowany statut tej jednostki, jest mowa
o zapisie dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa w jednostce.
Radny Cezary Pec proponował, aby w § 5 w ust. 6 dotyczącym zadań dyrektora
jednostki , dopisać kolejny punkt w brzmieniu: „zapewnienie bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w Zespole”, a ust. 3 w § 9 –wykreślić.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję radnego Peca.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego.
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Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod
głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną poprawką.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXI/232/2013 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie założenia
i prowadzenia przez Powiat Ostródzki Przedszkola Specjalnego w Szymanowie
i Przedszkola Specjalnego w Miłakowie.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Budżetu i Gospodarki, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że 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 XXXI/233/2013 w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat
Ostródzki Przedszkola Specjalnego w Szymanowie, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXI/234/2013 w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat
Ostródzki Przedszkola Specjalnego w Miłakowie, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było ustalenie planu sieci publicznych
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Ostródzki, w tym podjęcie uchwały.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
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.
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
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 21 radnych.
Uchwała Nr XXXI/235/2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Ostródzki, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, było kolejnym
punktem porządku obrad.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
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.
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że 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 XXXI/236/2013 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 9 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Ostródzie.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
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.
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
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Członek Zarządu Bogdan Głowacz powiedział, że Wydział Geodezji i Kartografii
dotychczas podlegał pod jego nadzór, teraz jest propozycja, aby podlegał pod
Starostę. Pod nadzór Członka Zarządu podlegają teraz dwa wydziały: Komunikacji
i Transportu oraz Techniczno-Inwestycyjny. Stwierdził, że naczelnik Wydziału
Komunikacji nie konsultuje z nim żadnych spraw i pomija go , a powinien wszystkie
problemy rozwiązywać z Członkiem Zarządu, który nadzoruje ten wydział. Natomiast,
jeśli chodzi o Wydział Techniczno-Inwestycyjny, współpraca jest bardzo dobra.
Powiedział, że nie chce, aby zmniejszać mu obowiązki. Zwrócił się nawet do Starosty
o powierzenie mu nadzoru nad remontami dróg. Nie może być tak, że jakieś
obowiązki powierza się członkowi zarządu, a po dwóch latach zabiera. Zarząd jest
organem kolegialnym, a nie jednoosobowym. To nie prawda, że tylko Starosta
odpowiada za wszystko, odpowiada cały Zarząd.
Przewodnicząca stwierdziła, że organ kolegialny ma to do siebie, że jeżeli nawet
jedna osoba z czymś się nie zgadza, to może zostać przegłosowana.
Członek Zarządu Bogdan Głowacz odpowiedział, że wie co to znaczy
przegłosowanie na posiedzeniu Zarządu, ponieważ jest w samorządzie od 20 lat.
Radny zgłosił wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad.
Radny Edmund Winnicki poparł wniosek radnego Głowacza i proponował, aby ten
temat wrócił powtórnie pod obrady komisji, w celu przedyskutowania.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że z ustawą się nie dyskutuje, tylko się ją
wykonuje. Zgodnie z ustawą geodeta powiatowy podlega pod Starostę, a w związku
z tym również wydziały podległe geodecie. Starosta przeprosił radnych za
dotychczasowy błąd w strukturze. Po zmianie kadrowej na stanowisku geodety
powiatowego, gdzie obecnie geodetą jest Pan Hordejuk, który jest zarazem
naczelnikiem Wydziału Geodezji i Kartografii, należało takich zmian w strukturze
dokonać.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie
i poddała pod głosowanie wniosek radnego Głowacza o zdjęcie z porządku obrad
punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie”.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada, 9 głosami „za”, nie wyraziła zgody na zdjęcie tego punktu z porządku obrad.
Wobec powyższego, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXI/237/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, została podjęta 12 głosami
„za, przy 9 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
na realizację których w 2013 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXI/238/2013 zmieniająca uchwałę 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 11 do
protokołu.
Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za
I półrocze 2013 roku, było kolejnym punktem porządku obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Tadeusz Łopata poinformował, że wspólnie z Gazetą Morąską organizowana
jest pomoc dla biednej rodziny z gminy Małdyty. Apelował do radnych o pomoc dla
trojga dzieci w wieku od 4 do 14 lat na zakup książek. Proponował złożyć się po
20 zł.
Radna Renata Cołoś powiedziała, że każdy radny otrzymał wniosek radnej gminy
Morąg Pani Urszuli Stemplińskiej o wykonanie modernizacji ulicy Kościuszki
w Morągu. Wniosek jest pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Morąga.
Stwierdziła, że droga jest w bardzo złym stanie, a chodzą nią dzieci i młodzież do
szkoły, jak również mieszkańcy do szpitala. Radna prosiła Zarząd o poważne
podejście do tego problemu, ponieważ droga nie była remontowana od wielu lat.
Radna obawia się, że ktoś zrobi sobie krzywdę i będzie konieczność wypłacenia
odszkodowania. Poinformowała również, że wniosek podpisało 300 mieszkańców
Morąga.
Pismo radnej Urszuli Stemplińskiej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, poinformowała, że do komisji wpłynęły dwa pisma, które
komisja proponuje potraktować, jako wnioski do budżetu. Następnie radna
przedstawiła:
1) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie –
o nieodpłatne przekazanie ośrodka w Faltyjankach,
2) Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego szpitala w Ostródzie –
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o pomoc w wyposażeniu sali cięć cesarskich, która jest przygotowana już od
trzech lat.
Wnioski stanowią załącznik nr 15 do protokołu.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że wnioski o remonty dróg są zasadne,
ale na wszystkie brakuje pieniędzy. Zobaczymy, jakie będą dostępne środki w
rozdaniu 2014-2020. Jeżeli chodzi o sprzęt do sali cięć cesarskich w szpitalu, to jest
sprawa spółki, która jest spółką prawa handlowego. Trzeba ten temat dokładnie
zbadać, ponieważ Ordynator powinien je skierować do Prezesa PZOZ. Starosta
powiedział, że przeprowadzi rozmowę w tej sprawie z Prezesem spółki, jak również
z Ordynatorem i poinformuje radnych na następnej sesji.
Radna Grażyna Ostas powiedziała, że w powiecie są gorsze drogi, niż ulica
Kościuszki w Morągu, o której mówiła radna Cołoś. Jako przykład radna wymieniła
następujące drogi: Wirwajdy – Turznica, Wirwajdy – Nastajki – do drogi Nr 7, Lipowo
– Zajączki.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że Komisja Budżetu i Gospodarki przynajmniej
raz w roku spotyka się w szpitalu i radny nie słyszał o tych problemach z salą do cięć
cesarskich. Skoro od trzech lat sala czeka na wyposażenie, to dlaczego komisja nie
dowiedziała się o tym wcześniej.
Radna Renata Cołoś powiedziała, że każdy broni swojego, a ona będzie broniła tego
wniosku i prosi Zarząd o poważne podejście do tego problemu. Nadmieniła, że od
wielu lat w Morągu nie był remontowany żaden chodnik i żadna ulica.
Radny Andrzej Waszczyszyn zgodził się z radną, że takie miasto jak Morąg, nie
powinno mieć w XXI wieku ulic w takim stanie, ale to są ulice, którymi jeszcze
karetka pogotowia dojedzie. Natomiast w gminie Dąbrówno są drogi, którymi nie
można dojechać do miejscowości w okresie jesienno-zimowym czy zimowowiosennym. Są to polne ścieżki, które są drogami powiatowymi. W miejscowości
Odmy nastąpił zgon starszej kobiety i trzeba było czekać kilka dni, żeby ją pochować,
bo nawet ciągnikiem nie można było dojechać. Radny powiedział, że musi być jakaś
hierarchia jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych. Dochodzi do tego, że radny
kupuje za własne pieniądze żwir, czy inny materiał, wynajmuje transport po to, żeby
podstawowe dziury załatać. Teraz radny zadeklarował zakup wiat dla dzieci
czekających na autobus przy drodze powiatowej. Na koniec wypowiedzi, radny
poparł wniosek o wykonanie remontu ulicy Kościuszki w Morągu.
Członek Zarządu Irena Jara powiedziała, że ta sala do cięć cesarskich w szpitalu
w Ostródzie była już gotowa wówczas, gdy prezesem spółki był Pan Ogórek. Radna
była zdziwiona, że pismo o pomoc w wyposażeniu tej sali kierowane jest do Zarządu
Powiatu, a nie do Prezesa, czy Rady Nadzorczej. Prosiła Starostę o jak najszybszą
interwencję w tej sprawie.
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że to jest tak, jak się robi precedens,
tj. przekazuje 100 tys. zł na szpital w Morągu, który nie jest szpitalem powiatowym,
a teraz szpital w Ostródzie, który jest powiatowym zadaniem, prosi o pomoc.
Natomiast powiat realizuje wiele zadań w innych dziedzinach, np. drogi powiatowe.
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Radna Ewa Michałowska poinformowała, że Burmistrz Morąga zawsze zgłasza chęć
partycypacji w kosztach. Tak również jest z ulicą Kościuszki. Zarówno
w dokumentacji, jak i w inwestycji Burmistrz byłby w stanie wspomóc to zadanie.
Należy wziąć pod uwagę, że samorząd gminy Morąg nie tylko wyciąga ręce, ale
proponuje wspólnie to zadanie wykonać. Przypomniała, że dla szpitala w Ostródzie
zostały przekazane środki m.in. z dotacji otrzymanej przez powiat w kwocie 2 mln zł.
W związku z powyższym, zdaniem radnej, te 100 tys. zł dla Morąga, jest kroplą
w morzu tego, co się przeznacza dla szpitala w Ostródzie. Prosiła o wyjaśnienie,
co to znaczy objęcie akcji spółki w Ostródzie, umowa wsparcia w 2014, 2015r. 1,7
mln zł.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk wyjaśniła, że te zmiany zostały wprowadzone
jak była inwestycja w szpitalu i jest to forma poręczenia. Umowa wsparcia, która jest
korzystniejsza dla budżetu, polega na tym, że w roku wykupu, jeżeli nie będzie
spłaty, to powiat ma obowiązek wykupu poprzez zwiększenie objęcia akcji. Wyraziła
nadzieję, że do tego nie dojdzie i Zarząd nie będzie musiał wykupywać akcji.
Powiedziała, że zawsze jest jakiś element niepewności. Wyjaśniła również, że powiat
otrzymał 2,5 mln zł dotacji, z czego 2 mln poszło na spłatę kredytu powiatowego
zaciągniętego w 2002r., a 500 tys. zł – na zakup sprzętu. Nie można było tych
pieniędzy przeznaczyć na coś innego, ponieważ była to dotacja celowa.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że radna Michałowska mija się z prawdą
i swoją wypowiedzią ma na celu dyskredytację prac Zarządu. Poinformował, że do
Burmistrza Sobierajskiego były wielokrotnie kierowane pisma o partycypację
w kosztach remontów dróg powiatowych. Partycypacja gminy w kosztach remontu
drogi Sambród - Morąg, o dofinansowanie której składany był wniosek do
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zwiększyłaby punktację, ale
niestety nie było zgody Burmistrza. Nie wyraził również zgody na zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego. Poręczenie kredytu przez powiatu było
udzielane nie tylko szpitalowi w Ostródzie, który jest zadaniem własnym powiatu, ale
również szpitalowi gminnemu w Morągu. Powiedział, że trzeba o tym pamiętać, że do
współpracy potrzebna jest zgoda obu stron.
Radna Renata Cołoś powiedziała, że ma przed sobą pismo Burmistrza Morąga
dotyczące propozycji do budżetu powiatu na 2014 rok. W piśmie Burmistrz deklaruje
następujący udział w kosztach modernizacji ulicy Kościuszki w Morągu: w kosztach
dokumentacji projektowej – 50%, a w kosztach modernizacji – 40%, po
rozstrzygnięciu przetargu. W związku z tym, że pismo skierowano jest do Zarządu
Powiatu, radna prosiła członka Zarządu Bogdana Głowacza, o wstawienie się w tej
sprawie.
Starosta Włodzimierz Brodiuk zgodził się na rozpoczęcie dialogu z Burmistrzem
Morąga, ale korzyści powinny być obopólne. Powiedział, że jest za modernizacją
ulicy Kościuszki w Morągu i prosi radnych z Morąga o wstawienie się u Burmistrza
w sprawie zmiany planu zagospodarowania dla powiatu. Stwierdził, że każdy radny
reprezentuje powiat ostródzki. Ważne są gminy, które reprezentują radni, ale powiat
jest jeden i najważniejsze powinny być sprawy powiatu.
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że przysłuchuje się tej dyskusji, która już
przerodziła się w wojnę ostródzko-morąską. Powiedział, że jest w tej radzie od
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trzech lat i składa wnioski do budżetu, ustalone z Burmistrzem i radnymi morąskim
pod względem hierarchii potrzeb. Burmistrz również złożył na ręce
Przewodniczącego Zarządu pismo, w którym wymienił drogi, ulice oraz w jakiej
kolejności istnieje potrzeba ich realizacji. Złożył również w ciągu trzech lat deklaracje
o partycypowaniu w kosztach remontu tych dróg. To nie jest brak zainteresowania
dialogiem i rozmowami, chodzi o to, że drogi, które Zarząd wymyślił, nie były
w hierarchii potrzeb gminy Morąg w pierwszej kolejności. Pilniejsze, zdaniem gminy
Morąg, są ulice Leśna, Pułaskiego, Śląska. Radny zapytał kiedy jakakolwiek droga
w Morągu będzie wyremontowana. Prosił, aby Zarząd nie narzucał gminie Morąg,
które drogi będą wykonane, po za tym i tak tę gminę w tej kadencji traktuje się po
macoszemu. Obecny stan dróg w powiecie jest wynikiem decyzji Zarządu, który
przyjął taką hierarchię wydatków przez te ostatnie trzy lata. Modernizacja jednej drogi
kosztuje bardzo dużo i trzeba ją skończyć, ale ona w dużej mierze spowodowała taki
stan dróg w powiecie ostródzkim. Są to błędy, do których należy się przyznać.
Zarówno szpital w Morągu, jak i w Ostródzie, są szpitalami mieszkańców, Polaków
i powiatu. Te środki w wysokości 100 tys. przekazane na szpital w Morągu, będą
długo wspominane, a przecież wszyscy pamiętają jaka była sytuacja szpitala
w Ostródzie, gdzie powiat w 2001 roku spłacał z budżetu powiatu zadłużenie
w wysokości 9 mln zł.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że radny mówi o wojnie ostródzkomorąskiej, a przecież mamy w powiecie więcej gmin, o których też powinniśmy
rozmawiać, bo tam też są mieszkańcy powiatu. Przypomniał, że kilka lat temu
budowana była sala gimnastyczna w Morągu za 4 mln zł z własnych środków
powiatu. W tej kadencji w dziewięćdziesięciu kilku procentach sięgnęliśmy po środki
zewnętrzne. Można było poczekać z budową tej sali i wybudować ją z udziałem
środków z zewnątrz. Powiatu nie stać na realizowanie inwestycji w całości za własne
pieniądze. Zdaniem Starosty, jest trochę zadań realizowanych w Morągu. Obecnie
rozmowa z Burmistrzem polega na składaniu wniosków do budżetu. „Przed nami
uchwalenie budżetu na 2014 rok, czy damy radę? Myślę, że wspólnie damy radę,
bez żadnych wojen ostródzko-morąskich i innych.”
Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodnicząca powiedziała, że radni zapoznali się z treścią Deklaracji
Legionowskiej podjętą przez Zarząd Związku Powiatów Polskich. Jest propozycja
Zarządu Powiatu poparcia tej deklaracji. Proponowana treść stanowiska Rady
Powiatu została przedstawiona radnym na posiedzeniach komisji o tematyce
przedsesyjnej.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Wawrzyński proponował wykreślić w pierwszym zdaniu proponowanej
treści stanowiska Rady Powiatu wyrażenie „w pełni”. Zdaniem radnego, jest to
dokument, gdzie do „jednego worka” wrzucono mnóstwo spraw. Deklaracja stanowi
listę życzeń i nie zawiera konkretów, bo tak naprawdę powinno być kilka deklaracji,
kilka stanowisk: w sprawie służby zdrowia, w sprawie podatków, w sprawie
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zespolonej administracji powiatowej itd. Popierając tę deklarację, nie wiadomo co się
popiera. Radny stwierdził, że przeanalizował ten dokument i nie zgadza się
z większością zapisanych w nim postulatów. Poinformował, że będzie głosował
przeciw poparciu tej deklaracji.
Zdaniem Przewodniczącej, Zarząd Związku Powiatów Polskich przelał na papier
swoje bolączki, jakie są w działaniu samorządów. Stwierdziła, że podda pod
głosowanie stanowisko, a radni wyrażą swoją wolę, czy chcą poprzeć deklarację,
czy nie.
Wicestarosta Stanisław Brzozowski stwierdził, że wiele tych postulatów można
znaleźć w internecie i można się z nim zapoznać. Rząd wiele spraw, wiele zadań
przekazuje samorządom bez środków finansowych. Powiedział, że jeśli chcemy,
żeby ranga samorządów wzrosła, to nie widzi przeszkód, żeby tej deklaracji nie
poprzeć. „Idea jest taka: żeby była równowaga między tym co samorząd wykonuje,
a na co otrzymuje pieniądze.” Zdaniem Wicestarosty, ludzie którzy pracują
w Związku Powiatów Polskich dobrze analizują, jakie są potrzeby. Jest to ogólny
schemat i jeśli radni uważają, że działanie ZPP jest korzystne, niech poprą tę
deklarację.
Starosta Włodzimierz Brodiuk proponował przegłosować to stanowisko,
z wykreślonym wyrażeniem „w pełni”, ponieważ są różne zdania i nie zgadzamy się
ze wszystkim. Jednak poprzez zajęcie stanowiska popierającego Deklarację
Legionowską, powinniśmy pokazać, że walczymy i popieramy w tym Związek
Powiatów Polskich.
Przewodnicząca przedstawiła treść Stanowiska i poddała go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Stanowisko Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej
Związku Powiatów Polskich, zostało podjęte 17 głosami „za”, przy 2 głosach
„przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk, powiedziała, że Zarząd złożył sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2013 roku i 3 września br. otrzymaliśmy pozytywna opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w tej sprawie.
Przewodnicząca przypomniała radnym o Dożynkach Powiatowych, które odbędą się
14 września br. (sobota) w Miłakowie, na które zaprosiła wszystkich radnych.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXXI
sesję Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska
Protokołowała
Barbara Węglarz

