PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 2017r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1000, zakończono o godz. 1200.
Podjęto uchwały od Nr XXXI/2019/2017 do Nr XXXI/243/2017.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XXXI sesję Rady Powiatu
w Ostródzie, powitał radnych, pracowników Starostwa, 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 Artura Munje.
Poinformował, że na podstawie § 19 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu Ostródzkiego, Zarząd
Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o dwa nowe punkty: Nr 9 i Nr 10
w brzmieniu:
„9. 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.
10. Ustanowienie Roku Jubileuszowego w Powiecie Ostródzkim, w tym podjęcie uchwały.”
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku Zarządu.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt Nr 9 opowiedziało się 20 radnych.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt Nr 10 opowiedziało się 20 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad rozszerzając go
o dwa nowe punkty Nr 9 i Nr 10, gdyż wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów.
Dotychczasowe punkty od 9 do 11, otrzymują numerację od 11 do 13.
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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Powierzenie zadania zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na terenie
miasta Ostródy, w tym podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub
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zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia następujących szkół:
1) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ostródzie,
2) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Miłakowie,
3) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymanowie,
4) sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostródzie,
5) sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Miłakowie,
6) sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szymanowie,
7) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ostródzie,
8) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Miłakowie,
9) Szkoły Policealnej w Morągu,
10) Szkoły Policealnej Nr 2 w Morągu,
11) Szkoły Policealnej w Ostródzie,
12) Szkoły Policealnej Nr 2 w Ostródzie,
13) Szkoły Policealnej Nr 3 w Ostródzie,
14) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ostródzie,
15) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Ostródzie,
16) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Ostródzie,
17) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Morągu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizacje których w 2017 roku przeznacza
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Ustanowienie Roku Jubileuszowego w Powiecie Ostródzkim, w tym podjęcie
uchwały.
11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu miedzy 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 udział 20 radnych.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXX sesji Rady Powiatu z dnia 25 września 2017r.
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 20172031.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 27
października, zatwierdził i proponuje Radzie zmianę dotyczącą wprowadzenia do budżetu
40 000 zł stanowiące pomoc finansową Gminy Miejskiej Ostróda na zadanie pn.
„Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3932N ulicy 11-go Listopada w Ostródzie”. Dotyczy to
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prac związanych z budową zatoki autobusowej. Wprowadzenie tych środków, powoduje
zmiany w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej
w roku 2017:
1) w kolumnie „dochody ogółem” kwota po zmianach wynosi 133 634 555,49 zł,
2) w ostatniej kolumnie „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” –
kwota wynosi 13 885 219 zł,
3) na stronie 3 załącznika również w roku 2017 wydatki wzrastają do kwoty 135 234 555,49
zł
4) w ostatniej kolumnie „wydatki majątkowe” – do 20 273 982 zł.
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 wstrzymała się od zaopiniowania projektu tej uchwały.
Radna Elżbieta Dziubińska – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że Klub Prawa i Sprawiedliwości głosował za
budżetem na 2017 rok, ponieważ był dobrze skonstruowany, wykazywał nadwyżkę, ale
w trakcie roku budżetowego to się zmieniło. Obecnie w budżecie mamy niedoszacowanie
wielu wydatków, a przede wszystkim wydatków oświatowych. Większość dyrektorów
naszych szkół wydaje pieniądze, których nie ma. Jeśli Rada nie uchwali w dniu dzisiejszym
zmian w budżecie, dyrektorzy będą narażeni na tłumaczenie się przed komisją dyscypliny
finansów publicznych, bo wydali więcej pieniędzy, niż maja w budżecie, przynajmniej do tej
pory. Taka działalność jest jednak stosowana w większości samorządów w kraju, chociaż
trochę blokowana przez art. 243 ustawy o finansach publicznych. Samorządy znalazły sobie
wyjście z tego przy pomocy emisji obligacji. Stwierdził, że długi trzeba spłacać, a w dniu
dzisiejszym proponuje się radnym przesunięcie spłaty długu w wysokości 1 mln zł. Radny
był pewien, że te środki zostaną spłacone w tym roku. Założeniem Klubu było to, że nie
będzie się godził na zwiększenie dziury budżetowej i przenoszenie kosztów wydatków na
przyszłe kadencje Rady. Zdaniem radnego, sytuacja finansowa powiatu nie jest zła i właśnie
wtedy trzeba spłacać zobowiązania, a nie wtedy, kiedy jest konieczność. Poinformował, że
Klub będzie przeciw przeniesieniu tej kwoty i wykupu obligacji do 2030 roku z tego względu,
że koszty tego tj. 30 tys. zł rocznie razy 17, to są olbrzymie koszty kredytu. Nie jest to
odpowiedzialna decyzja, zawsze jest droga zmniejszenia kosztów lub też pozyskiwanie
jakichś dodatkowych wypływów. Zdaniem radnego, Zarząd być może za mało skupił się na
ograniczeniu kosztów. „Milion złotych, to nie jest kwota znaczna, można byłoby
najspokojniej te obligacje w tym roku spłacić.” Powiedział, że Klub będzie w dniu dzisiejszym
będzie głosował przeciwko uchwałom finansowym.
Starosta Andrzej Wiczkowski potwierdził, że rok budżetowy zostanie zamknięty
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z niedoszacowaniem oświaty ok. 1,8 mln zł. W związku z tym Zarząd proponuje zdjęcie
miliona z wykupu obligacji. Przypomniał, że w roku bieżącym planowany był wykup obligacji
w wysokości 2,5 mln zł, z tego Zarząd proponuje spłacić 1,5 mln zł. To nie jest koniec spłaty
w tym roku, ponieważ z uwagi na to, że powiat ma określone długi, koszty obsługi tych
długów wynoszą 1,3 mln zł. W związku z tym, w danym roku spłacane są obligacje plus 1,3
mln zł obsługi długu. Powiedział, że w tej kadencji zostanie spłacone prawie 10 mln zł długu
plus 6,5 mln zł kosztów obsługi długu. Dodatkowo w tej kadencji samorząd wspomógł
szpital, jeżeli chodzi o wykup 2,3 mln zł. Zdaniem Starosty, są to bardzo dobre wyniki.
Powiedział, że nie zna samorządu, który spłacałby długi w takiej wysokości, nie zaciągając
przy tym dodatkowych kredytów. Inwestycje w 2016 roku były na poziomie 12 mln zł,
a w 2017r. – już ponad 30 mln zł. Przy budżecie 130 milionowym, jest to kwota dość
pokaźna. To też generuje koszty związane z wkładem własnym, bo korzystając ze środków
zewnętrznych, trzeba mieć też wkład własny. W roku bieżącym na zadania drogowe
potrzebny był wkład własny w wysokości 8 mln zł. W przyszłym roku planuje się inwestycje
najmniej za 15 mln zł, a będzie dużo więcej. Ze względu na to, że prowadzi się duże
inwestycje i dużo kosztów pojawiło się w związku z tym, trzeba się wesprzeć tym
przesunięciem wykupu obligacji w wysokości 1 mln zł. Starosta wyraził nadzieję, że Rada
oceni tę tendencję przedstawioną przez Zarząd i Starostę, iż schodzi się z zadłużenia
z tamtych kadencji i sukcesywnie co roku się je spłaca. Przypomniał, że przez te trzy lata
obecnej kadencji nie zaciągnięto żadnego kredytu. Zapewnił, że do końca kadencji nie
planuje się zaciągać kredytów, tylko je spłacać.
Radny Dariusz Struk powiedział, że prawdą jest, iż placówki oświatowe są niedoszacowane
na 2,5 mln zł, bo 1 mln zł stanowi ZUS, który placówki zapłacą w przyszłym roku. Jednak
niedoszacowanie wzrośnie do 3,5 mln zł w przyszłym roku. Zmieniony w dniu dzisiejszym
budżet dotyczy przede wszystkim przesunięcia 1 mln zł do szkół, jednak tych pieniędzy
faktycznie nie ma. Proponował przesunąć na spłatę te 1,7 mln zł, które zostały ze zwrotu od
Marszałka, zamiast je dalej inwestować, ponieważ za 20 lat nie wykupimy tych obligacji za
1 mln zł, a za 1,6 mln zł. Stwierdził, że nie rozumie dlaczego dyrektorzy, mając określony
budżet, przekraczają go. Powiedział, że do tej pory tego nie było, wszystko się mieściło
w subwencji, obecnie brakuje 2,5 mln zł, więc musiało się coś wydarzyć niedobrego. Liczba
dzieci się nie zwiększyła, a jeśli przeszyły do innych placówek, to powinny być cięcia
finansowe tam, gdzie jest mniej dzieci, natomiast pieniądze powinny pójść za dziećmi.
Radny, zastanawiając się nad powodem takiego stanu rzeczy, stwierdził, że może jest
nieodpowiedni nadzór w Wydziale Oświaty nad tymi placówkami. Proponował dokonać
analizy, dlaczego jest takie duże niedoszacowanie.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że sytuacja w samorządach jest trudna
i Starosta nie zna samorządu, który nie dopłaca do oświaty, a niektóre samorządu dopłacają
nawet bardzo duże kwoty. Zawsze było tak, że subwencja nie wystarczała na utrzymanie
szkół. Można nie pozwalać na otwarcie szkoły czy klasy wielozawodowej, bo to one
generują koszty. Jednak to nie o to chodzi, bo naszym zadaniem jest stwarzanie warunków
młodym ludziom do kształcenia. Powiedział, że rozumie niepokoje radnych, bo jest to
sytuacja dość trudna w Oświacie, ale nie jest to nowość. Co roku oświata była
niedoszacowana i tak niestety będzie. Jeżeli chcemy, aby ta oświata funkcjonowała jak
teraz, to niestety trzeba przekazywać środki na oświatę. Można szkoły łączyć, można
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niektóre zamknąć, można zakazać tworzenia klas ogólnokształcących, ale byłyby to decyzje
krzywdzące tych młodych ludzi.
Radny Grzegorz Kierozalski stwierdził, że przy planowaniu budżetu powiatu na rok
następny, nie może być tak, że jeżeli w oświacie wykonanie wynosiło 100%, to w następnym
budżecie pojawia się plan na poziomie 75% czy 80%, bo nigdy nie wiadomo, czy będą
dochody. Tak nie można robić, bo stąd się zaczynają problemy. Ustawa zobowiązuje nas
do tego, aby budżet planować w sposób realny i rzeczywisty. Radny prosił, aby przy
planowaniu dochody i wydatki były zbilansowane. Radny zwrócił się do Zarządu
o przemyślenie polityki finansowej w powiecie przed zatwierdzeniem projektu budżetu na
przyszły rok, bo inaczej prolongowane są kłopoty na przyszłą kadencję.
Starosta Andrzej Wiczkowski zgodził się z radnym i stwierdził, że rzeczywiście przy
konstrukcji budżetu „obcinane są” niektóre wydatki w szkołach, ale z dobrym skutkiem,
ponieważ w ubiegłym roku propozycja dyrektorów do budżetu wynosiła ok. 4 mln zł,
a niedobory w oświacie obecnie wynoszą 1,8 mln zł. Zdaniem Starosty, trzeba
zmobilizować dyrektorów do oszczędności, a czasami do wykazania dochodów.
Zdaniem radnego Zbigniewa Zabłockiego, dyrektorzy szkół powinni zacząć oszczędzać.
Jako przykład, radny poinformował, że pełniący obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie zaoszczędził od września br. 20 000 zł. Powiedział,
że powinno się zobowiązać dyrektorów wszystkich szkół do oszczędzania.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że polityka prowadzona przez Zarząd jest
kontynuacją działań poprzednich zarządów. Kilkanaście lat temu, oświata w ogóle się „nie
spinała” i pierwsze kredyty zaciągane były na zbilansowanie oświaty na wynagrodzenia. Po
przeanalizowaniu i ustawieniu działania jak obecnie, oświata zamykała się w ramach
subwencji przez kilkanaście lat. Z oświaty realizowane były remonty a nawet inwestycje.
W poprzednich lata sprawdzało się ustawienie budżetu oszczędnie i dopiero teraz od dwóch
lat nie starcza subwencji. W poprzednich latach subwencja pokrywała w 100% wydatki,
a szkoły prawie wszystkie wchodziły bez zobowiązań. Niebilansowanie w okresie tych
dwóch lat spowodowane jest mniejszą liczbą uczniów przychodzących do szkół
ponadgimnazjalnych (niższa subwencja) oraz finansowaniem z budżetu w innych
kierunkach, tj. drogi, szpital, pomoc społeczna, na którą musimy przeznaczać coraz więcej
środków własnych.
Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że obecnie Zarząd skupił się przede wszystkim na
drogach. Drogi są bardzo ważne, ale jeżeli remontowane są tylko w jednym miejscu tj. tam
gdzie mieszkają Starosta i Wicestarosta, to są to bardzo duże kwoty. W sprawozdaniu
z działalności Zarządu widać, jakie pieniądze są przeznaczane na drogi przy Słoneczniku
i Pietrzwałdzie, jakie np. w Gminie Dąbrówno.
Radny Stanisław Orzechowski powiedział, że przesunięcie terminu wykupu obligacji nie
spowoduje zmniejszenia zadłużenia, wręcz przeciwnie zadłużenie będzie stopniowo
narastało z powodu zwiększania kosztu obsługi. Następnie radny, w imieniu Klubu Prawa
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i Sprawiedliwości, złożył wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach przed
głosowaniem w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2017-2031.
Starosta Andrzej Wiczkowski powtórzył, że w tej kadencji bardzo dużo spłaca się
zadłużenia, tj. 1/3 zobowiązań, które były zaciągane dużo wcześniej. Przesunięty w czasie
1 mln zł nie jest wysoką kwotą, przy tych spłacanych co roku zobowiązaniach. Stwierdził,
że w tej kadencji nie zaciągnięto żadnych zobowiązań, tylko się je spłaca, a inwestycji robi
się tyle samo albo i więcej. Obecna kadencja przyjęła finanse powiatu z określonymi długami
i stara się te długi zmniejszać. W ciągu kadencji spłaci się 10 mln zł długu i 6,5 mln zł kosztów
obsługi. Starosta zwrócił się do radnego Brodiuka i prosił o przeliczenie, jakie pieniądze
zostały przeznaczone na Ostródę.
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że poprzednie kadencje, podczas których radny
pełnił funkcję starosty, spłacały długi szpitala w wysokości 9 mln zł. Przypomniał, że
realizowane było też dużo inwestycji np. takich jak: Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie
za 8 mln zł, Zespół Szkół Zawodowych im. Petöfi w Ostródzie za 3,5 mln zł, Zespół Szkół
Rolniczych w Ostródzie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie – 5,5
mln zł, Starostwo Powiatowe – 10 mln zł.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że nigdy nie zarzucał poprzednikom braku
realizacji inwestycji. Mówił tylko, że przy realizacji tych inwestycji poprzednia Rada
posiłkowała się kredytami, natomiast obecnie wkład własny zabezpiecza się w budżecie.
Przewodniczący, w związku z wnioskiem radnego Stanisława Orzechowskiego, zarządził
przerwę w obradach.
Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady.
W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2014-2020, z poprawkami przedstawionymi przez Skarbnik
Powiatu.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXXI/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2014-2020, została podjęta 15 głosami „za”, przy 7 głosach
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powtórzyła, że zmiana dotyczy wprowadzenia do
budżetu 40 000 zł stanowiących pomoc finansową Gminy Miejskiej Ostróda na zadanie pn.
„Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3932N ulicy 11-go Listopada w Ostródzie”. Dotyczy to
prac związanych z budową zatoki autobusowej. Prosiła o przegłosowanie projektu uchwały
z następującymi zmianami:
1) w treści uchwały:
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 dochody ogółem – 133 634 555,49 zł, w tym: dochody bieżące – 117 396 622,49 zł
(bez zmian), dochody majątkowe – 16 237 933 zł,
 wydatki ogółem – 135 234 555,49 zł, w tym: wydatki bieżące – 114 860 573,49 zł (bez
zmian), wydatki majątkowe – 20 373 982 zł, wydatki inwestycyjne – 18 888 697 zł,
2) zmiana o kwotę 40 000 zł następuje w załącznikach o numerach: 1, 2, 3, 6 i 7.
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 wstrzymała się od zaopiniowania projektu tej uchwały.
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Wanda Łaszkowska stwierdziła, że nie ma uwag do inwestycji na terenie Gminy
Morąg, bo skoro Gmina partycypuje w kosztach w 50%, to trzeba to zaakceptować
i pochwalić. Natomiast uwagi radnej dotyczyły przekazywania środków na chodniki.
Powiedziała, że ok. 0,5 mln zł jest przeznaczone na remonty chodników i to w niedużych
miejscowościach. Zdaniem radnej, dobrze byłoby zrobić za te pieniądze jakiś odcinek drogi,
która wymaga remontu, a z chodnikami poczekać. Jako przykład podała nawierzchnię drogi
z Taborza do Plichty, która jest w bardzo złym stanie i taka cienka nawierzchnia na pewno
znacznie poprawiłaby wygląd i stan bezpieczeństwa na tej drodze, tym bardziej, że tam są
dowożone dzieci do szkół. Stwierdziła, że warto byłoby zastanowić się na przyszłość, czy
chodniki powinniśmy w pierwszej kolejności finansować, czy może lepiej jednak byłoby
przeznaczyć te środki na odnowienie nawierzchni jakiejś drogi.
Starosta Andrzej Wiczkowski zgodził się z radną i stwierdził, że tych potrzeb na terenie
powiatu jest tak dużo, że ciężko znaleźć „złoty środek”. Starosta wyraził nadzieje, że znajdą
się jakieś środki i odcinek drogi Tabórz – Plichta uda się w przyszłym roku naprawić.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXXI/220/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, została
podjęta 15 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
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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 wstrzymała się od zaopiniowania projektu tej 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 XXXI/221/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta 15 głosami „za”,
przy 7 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było powierzenie zadania zarządzania ulicami
będącymi drogami powiatowymi na terenie Powiatu Ostródzkiego, 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 XXXI/222/2017 w sprawie powierzenia zadania zarządzania ulicami będącymi
drogami powiatowymi na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, było
następnym punktem porządku obrad.
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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 XXXI/223/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego
programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
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 powiedział, że zauważył iż obsługa prawna jest wliczona
w organizacje pozarządowe. W poprzednich latach było to umieszczane w innych
paragrafach. Zapytał, dlaczego zwiększa się budżet organizacji pozarządowych, a przecież
obsługa prawna nie należy do zadań organizacji pozarządowych.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że radny myli pomoc prawną z nieodpłatną
pomocą prawną. W tym programie ujęte jest zadanie zlecone – nieodpłatna pomoc prawna,
która zawsze ujęta była w tym paragrafie, odkąd jest naszym zadaniem.
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk dodała, że w ubiegłym roku Wojewoda rozszerzył
zakres dotacji na zadania zlecone i otrzymaliśmy dotację na zadanie z zakresu udzielania
bezpłatnej pomocy prawnej. Jest to dotacja rządowa i ona w ten sposób działa, że część
ma być przeznczona dla organizacji pozarządowych, które organizują tę pomoc. W ubiegłym
roku już to funkcjonowało w powiecie. Takich punktów nieodpłatnej pomocy mieliśmy 5:
w dwóch punktach pomocy prawnej udzielały organizacje pozarządowe, wybrane w drodze
konkursu, natomiast trzy punkty organizowane były przez gminy: w Starostwie i dwóch
gminach.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod glosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXXI/224/2017 w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018”, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia
przekształcenia następujących szkół:
1) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ostródzie,
2) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Miłakowie,
3) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymanowie,
4) sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostródzie,
5) sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Miłakowie,
6) sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szymanowie,
7) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ostródzie,
8) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Miłakowie,
9) Szkoły Policealnej w Morągu,
10) Szkoły Policealnej Nr 2 w Morągu,
11) Szkoły Policealnej w Ostródzie,
12) Szkoły Policealnej Nr 2 w Ostródzie,
13) Szkoły Policealnej Nr 3 w Ostródzie,
14) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ostródzie,
15) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Ostródzie,
16) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Ostródzie,
17) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Morągu.
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego
i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
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Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod
głosowanie projekty uchwał.
We wszystkich głosowaniach wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXXI/225/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 9
do protokołu.
Uchwała Nr XXXI/226/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Miłakowie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Uchwała Nr XXXI/227/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Szymanowie, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Uchwała Nr XXXI/228/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Uchwała Nr XXXI/229/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Miłakowie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Uchwała Nr XXXI/230/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Szymanowie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Uchwała Nr XXXI/231/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
Uchwała Nr XXXI/232/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Miłakowie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16
do protokołu.
Uchwała Nr XXXI/233/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej
w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Uchwała Nr XXXI/234/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2
w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała Nr XXXI/235/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

12

Uchwała Nr XXXI/236/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Uchwała Nr XXXI/237/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Uchwała Nr XXXI/238/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1 w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
Uchwała Nr XXXI/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 2 w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
Uchwała Nr XXXI/240/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 3 w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do
protokołu.
Uchwała Nr XXXI/241/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Morągu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 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 2017 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
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 nie zaopiniowała projekt uchwały z powodu braku kworum.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXXI/242/2017 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 26 do protokołu.
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Następnym punktem porządku obrad było ustanowienie Roku Jubileuszowego
w Powiecie Ostródzkim, 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 nie opiniowała projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, jakie zadania są przewidziane w ramach tych
obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapytał również, czy
Powiat Ostródzki aplikował o środki do programu „Niepodległa”, który jest realizowany przy
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do 15 października br. była możliwość
składania wniosków o uzyskanie środków w tym zakresie.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że po podjęciu uchwał przez 3 samorządy:
Radę Miejską w Ostródzie, Radę Gminy Ostróda i Radę Powiatu w Ostródzie, zostanie
powołany komitet honorowy obchodów, w skład którego będą wchodzili m.in. Burmistrz,
Wójt i Starosta. Zarysy obchodów tego święta są już przedstawiane, ale nie do końca są
ustalone. Będzie powołany komitet organizacyjny, który będzie koordynował te działania.
To głównie będą zadania powierzone naszym szkołom, bo każdy samorząd ma powierzone
swoje określone zadania. Starosta powiedział, ze o środki do programu „Niepodległa” powiat
nie aplikował, bo nie było wiedzy na ten temat. Jeżeli będą potrzebne jakieś środki związane
z obchodami, to na pewno Zarząd wyasygnuje je, bo taka jest umowa między
samorządowcami.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XXXI/243/2017 w sprawie ustanowienia Roku Jubileuszowego w Powiecie
Ostródzkim, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu
Powiatu miedzy sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Wanda Łaszkowska powiedziała, że punkcie 8 sprawozdania jest informacja
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o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy Zespole Szkół
Rolniczych w Ostródzie. Prosiła o wyjaśnienie, w którym miejscu są dokładnie te działki, czy
to nie uszczupli majątku szkoły i nie będzie przeszkadzało w funkcjonowaniu szkoły.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że to jest działka obok szkoły, po lewej stronie
budynku i za budynkiem należąca do powiatu, przy które przebiega linia wysokiego
napięcia. Ta działka jest oddana szkole w użyczenie, ale nie jest potrzebna szkole. Przy
okazji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta, zaproponowano
zmianę również tam i Zarząd wyraził zgodę na tę zmianę. Przeznaczeniem będzie
prawdopodobnie na cele mieszkalno-usługowe, czyli domki jednorodzinne, żeby współgrało
z otoczeniem. Pod linią wysokiego napięcia budowanie nie jest możliwe i prawdopodobnie
będą parkingi.
Radny Stanisław Brzozowski zaproponował, aby zrezygnować z placu po drugiej stronie
drogi, gdzie są warsztaty, natomiast działkę obok szkoły przeznaczyć na potrzeby szkoły.
Powiedział, że wyłączając grunt z linia wysokiego napięcia, zostaje ok. 30 arów, które
można zagospodarować. W związku z tym, że korzystanie z dwóch lokalizacji jest uciążliwe,
jest szansa wybudowania centrum szkół zawodowych obok szkoły i sprzedaży działki po
drugiej stronie drogi. Zamiana nie byłaby kosztowna, a rozwiązałoby to kwestię
zagospodarowania terenów obok szkoły. Zdaniem radnego, nie jest to najlepszy pomysł,
aby sprzedać tę działkę na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, ponieważ Zespół Szkół
Rolniczych ma bardzo duże perspektywy rozwoju w obecnym etapie, jako szkoła
zawodowa. Tam jest kilka zawodów, które można byłoby skomasować i wybudować jeden
duży obiekt potrzebny dla tejże szkoły.
Starosta Andrzej Wiczkowski zgodził się z radnym, że potrzebna jest rozbudowa Zespołu
Szkół Rolniczych, co jest już dość zaawansowane, bo został złożony wniosek do RPO na
rozbudowę warsztatów po drugiej stronie drogi na działce, którą radny proponuje sprzedać.
To wszystko jest na takim etapie, że nie można się wycofać, bo są bardzo realne pieniądze
na ten cel, tj. 3,5 mln zł na rozbudowę. W związku z powyższym, nie ma innej możliwości.
Powiedział, że to centrum kształcenia, o którym mówił radny, już jest po terminach i nie ma
możliwości składania wniosków. Przypomniał, że mówił na ostatniej sesji, że przy jednej
szkole nie jest to możliwe. Został złożony wniosek na rozbudowę warsztatów i już niedługo
będzie informacja, czy będą środki na ten cel.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Zbigniew Zabłocki zapytał, co z remontem ulicy Daszyńskiego w Miłakowie, która
była planowana na przyszły rok. Stwierdził, że sprawa remontu tej ulicy poruszana jest od
kilkunastu lat i do tej pory nie została ona wyremontowana, a jest w bardzo złym stanie.
Poinformował, że na jego wniosek Zarząd zwracał się do firmy Budimex w sprawie
destruktu, jednak odpowiedź była negatywna. Obecnie radni PiS zwrócili się o pomoc w tej
sprawie do Pani Senator Orzechowskiej i czekają na odpowiedź.
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Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że wszystkim zależy na tym, żeby ta ulica
Daszyńskiego była wyremontowana. O dofinansowanie remontu tej drogi został złożony
wniosek, a w projekcie budżetu powiatu środki też wstępnie zostały ujęte na 2018 rok.
Radny Włodzimierz Brodiuk poinformował, że 19 grudnia 2016r. zwrócił się do Starosty
o wskazanie pomieszczenia w Starostwie, w którym mógłby pełnić dyżur radnego,
wypełniając art.21 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, który nakłada na radnego
obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami, a przede wszystkim przyjmowania
zgłaszanych przez mieszkańców postulatów. Powiedział, że zasugerował wówczas
pomieszczenie nr 215, które jest przy Biurze Rady i służy właśnie do tego celu, w terminach
nie kolidujących z dyżurami Przewodniczącego Rady. Starosta odpowiedział, że w pokoju
nr 215 dyżur radnego nie jest możliwy, gdyż dyżuruje tam Przewodniczący Rady Wojciech
Paliński i jako jedyne pomieszczenie, które może zaproponować, to jest sala nr 220.
Zdaniem radnego, pomieszczenie to nie nadaje się do bardzo poufnych czasami rozmów.
Na dodatek, ta sala ma aparaturę nagłaśniającą. „Odpowiedź była o tyle dziwna i zbywająca
mnie, iż powszechnie wiadomo, że Pan Przewodniczący pełni dyżur tylko w pierwszy
poniedziałek każdego miesiąca od godz. 15.30 do godz. 17.00”. Stwierdził, że zwrócił się
z kolejnym pismem do Przewodniczącego Rady Powiatu Wojciecha Palińskiego, który
powinien szczególnie zadbać o odpowiednie warunki do wypełniania ustawowych
obowiązków radnego. Z odpowiedzi Przewodniczącego wynikało, że pokój nr 215 jest jego
pokojem i zajętym przez 1,5 godziny w ciągu miesiąca. Ten pokój jest też dla kontrolujących
z zewnętrznej kontroli. Radny powiedział, że sprawdził, iż tych kontroli było 10.
W odpowiedzi Przewodniczący napisał, że poprzednicy nie zabezpieczyli pokoju na dyżury
radnych. Zdaniem radnego, Przewodniczący albo nie ma wiedzy, jakie poza salą posiedzeń
Rady, było planowanie, albo nie chce wiedzieć. Kontroli jest tylko kilka w roku, z których
większość odbywa się w kontrolowanych jednostkach lub miejscach. Powiedział, że
projektując i realizując adaptację budynku koszarowca na siedzibę Starostwa, poprzednie
władze zapewniły pomieszczenia na potrzeby zewnętrznych kontroli oraz narad.
Z uzyskanych od Przewodniczącego Rady informacji wynika, że takich pomieszczeń nie
ma, co oznacza, ze zmieniły swoje przeznaczenie. Zapytał Starosty, do jakich celów
wykorzystuje się dziś pokój nr 413 (w poprzedniej kadencji przeznaczony był na potrzeby
kontroli zewnętrznych) i pomieszczenie nr 436, czyli tzw. salka konferencyjna,
przeznaczona na potrzeby bieżących spotkań i narad, a także na potrzeby większych
zespołów kontrolnych. Radny prosił o udzielenie mu tej odpowiedzi na piśmie.
Starosta Andrzej Wiczkowski potwierdził, że wpłynęło pismo radnego Brodiuka odnośnie
wskazania miejsca, gdzie mógłby pełnić dyżur. Sala nr 220 wydaje się dość ładna, dość
obszerna, a znając aktywność radnego, tych ludzi mogłoby być dużo, więc taka była
sugestia. Zdaniem Starosty, byłaby ona odpowiednia do potrzeb radnego. Powiedział, że
nie ma podsłuchu na tej sali i jeśli radny w poprzedniej kadencji go nie założył, to nie ma,
bo Starosta go nie zakładał. Jeśli radny dysponuje tymi godzinami, to sala nr 220 jest do
jego dyspozycji, jak również do dyspozycji każdego radnego, który chciałby pełnić dyżur.
Zdaniem Starosty, wygląd tej sali i jej umeblowanie nie uwłacza nikomu, kto by tu przyszedł
porozmawiać z radnym. Powiedział, że propozycja jego jest aktualna i zdania nie zmieni.
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Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że chce tylko wykonywać swoje obowiązki, ale jeżeli
ktoś przychodzi i ma intymną sprawę, w taki pomieszczeniu nie powinien się spotykać
z nikim, bo to jest sala spotkań. Na potrzeby kontroli był zaplanowany pokój inny, a ten
pokój, tak jak w innych miastach, przeznaczony był dla radnych. Pokój przewodniczącego
jest takim samym pokojem, jak pokój radnego. Przewodniczący też jest radnym i dzisiaj jest,
a jutro może go nie być, jest dalej radnym , ale to jest też dla niego pokój. Dla każdego
radnego ten pokój powinien służyć, bo tam jest intymność, możliwość spotkania, bliskość
Biura Rady. Stwierdził, że nie wie dlaczego, nie może być dopuszczony do tego, żeby tu
przyszedł i być może, jako jedyny radny, służył tej dużej ilości ludzi, którzy dzwonią do niego
i przychodzą. Radny chciałby się spotykać z tymi ludźmi w pokoju, który był przeznaczony
do takich celów. Poprzednicy nie założyli podsłuchu w sali narad, ale obecnej opcji radny
nie wierzy, ponieważ otrzymał list adresowany na jego nazwisko, który był otwarty
i nieudolnie lekko przyklejony. Stwierdził, że nie mogło go otworzyć biuro rady, bo najpierw
idzie do Pani Sekretarz, a potem do Starosty i Wicestarosty. Po raz kolejny był list otwarty,
a niektóre listy nie dochodziły do radnych, jak pisma adresowane do radnych.
Starosta Andrzej Wiczkowski apelował do radnego, aby ważył to, co mówi, bo po raz kolejny
radny „zapędza się w swoich słowach”. To jest oskarżenie kogoś o otwarcie czyjegoś listu.
Jeżeli tak było, to Starosta proponował radnemu powiadomić o tym prokuraturę, jeżeli nie
to Starosta to zrobi. Powiedział, że skoro tak dużo ludzi przychodzi do radnego, to Starosta
udostępnia radnemu salę narad, aby mógł wypełniać swoje zadania, o których myśli.
Przewodniczący Wojciech Paliński stwierdził, ze nie bardzo rozumie, na czym polega
problem, ponieważ radny wprowadza opinie publiczna w błąd mówiąc, że Starosta czy
Przewodniczący, nie umożliwiają mu pełnienia dyżuru, podczas gdy radny miał wskazane
pomieszczenie w sali narad. Jeżeli chodzi o podsłuch, to Przewodniczący stwierdził, że
„każdy mierzy swoją miarą”.
Radny Włodzimierz Brodiuk prosił o wytłumaczenie, dlaczego nie ma zgody na
udostępnienie mu pokoju radnego. W gminie miejskiej Ostróda pokój radnego jest przy
biurze rady i może z niego korzystać każdy radny.
Przewodniczący poinformował, że zwrócił się jako radny o udostępnienie pokoju w swojej
gminie w celu przyjmowania mieszkańców tej gminy i otrzymał odpowiedź, że nie ma takiej
możliwości. Pokój nr 215 jest pokojem radnego, a w tym czasie, kiedy radny zwracał się
o udostępnienie tego pokoju, było dużo kontroli. Teraz nie ma kontroli i jak radny napisze
pismo, być może będzie taka możliwość, aby radny otrzymał ten pokój radnego.
Radny Zbigniew Zabłocki poinformował, że od początku swojej kadencji pełni dyżur w Domu
Kultury w Miłakowie w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17-tej do godz. 19-tej. W tych
dyżurach uczestniczą radni Prawa i Sprawiedliwości Miłakowa, a na niektórych spotkaniach
obecny był radny Stanisław Orzechowski, Senator Bogusława Orzechowska, a nawet
Minister Zbigniew Babalski.
Radny Olgierd Dąbrowski nie zgodził się z radnym Brodiukiem, że w dużej sali nie można
intymnie porozmawiać. Starosta udostępnia radnemu pomieszczenie, żeby mógł pełnić
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dyżur, a radny wprowadza w błąd opinię publiczną i mówi, ze jest prześladowany. „To jest
nieprawdziwa teza, ze radny nie ma warunków do pełnienia swoich funkcji radnego.”
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że chce tylko godnie rozmawiać z tymi ludźmi i chce
się dowiedzieć, dlaczego pokój przeznaczony dla radnego nie jest udostępniony dla niego.
Zapytał, dlaczego nie dostał pokoju, aby mógł spełniać obowiązek ustawowy.
Przewodniczący Wojciech Paliński powtórzył, że radny ma możliwość pełnienia obowiązku
ustawowego, tylko w innym pokoju.
Radny Stanisław Brzozowski zapytał, dlaczego pokój przeznaczony dla radnych nie może
być udostępniony. Stwierdził, że „to nie jest kwestia intymności, kwestia wielkości
pomieszczenia, tylko dlaczego pokój ustawowo przeznaczony dla radnych, nie jest im
udostępniony radnemu. Tam są pisma, które przychodzą do radnych, tam jest i gazet
samorządowa oraz możliwość sięgnięcia do dokumentów, które służą radnym.”
Przewodniczący powiedział, że kluczyk do tego pokoju jest u p. Basi i radni mogą sobie
otworzyć i wejść. Powtórzył, że w momencie, kiedy radny zwracał się, ten pokój był zajęty.
Jeśli teraz radny napisze, być może pokój będzie wolny.
Radny Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że napisał ponownie pismo w dniu 16
października, w który zwrócił się o udostępnienie pokoju nr 215 w terminach nie kolidujących
z pracą Przewodniczącego Rady Powiatu, poczynając od października w poniedziałki
w godz. 14-16, pozostałe dni w godzinach 13-15. Poinformował, że w odpowiedzi Starosta
wyjaśnił, że w pokoju nr 215 dyżury pełni Przewodniczący Rady Powiatu. Z powodu braków
lokalowych, pomieszczenie udostępniane jest również kontrolującym. Jedynym
rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z pokoju nr 220. Radny zapytał, dlaczego nie
może pełnić dyżuru w pokoju nr 215, w miejscu do tego przeznaczonym.
Starosta Andrzej Wiczkowski stwierdził, że nie ma takiego zapisu w ustawie , że radny ma
mieć pokój w budynku. Poinformował, że radny ma możliwość pełnienia dyżuru, ponieważ
udostępniono mu takie pomieszczenie w Starostwie.
Starosta poinformował, że powiat otrzyma w ramach RPO środki na termomodernizację
szpitala oraz budynków oświatowych w tym roku. Nie otrzymaliśmy natomiast środków na
termomodernizację budynku przychodni z powodu błędu, który nie jest z naszej widny.
Poinformował, że zostało złożone odwołanie od tej decyzji i może na ocieplenie oraz
wymianę okien w tym budynku również będzie dofinansowanie. Starosta poinformował też,
że został rozpisany przetarg na wyposażenie bloku operacyjnego.
Radny Andrzej Waszczyszyn powiedział, że budynek Starostwa nie jest „prywatnym
folwarkiem” niektórych osób z opcji rządzącej, to jest budynek, który ma służyć wszystkim
radnym i całemu społeczeństwu. Stwierdził, że to samo dotyczy korzystania przez Starostę
i Wicestarostę z samochodów służbowych za 200 zł miesięcznie. To jest wspólne dobro
mieszkańców.
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Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że poprzedni Starosta korzystał z samochodu
służbowego do celów prywatnych za darmo i są na to dowody. Jeżeli chodzi o udostępnianie
pomieszczeń, to kierownik decyduje o tym, a kierownikiem w tym budynku jest Starosta.
Radny Grzegorz Kastrau podziękował Staroście, Zarządowi, radnym i pracownikom
Starostwa, że po raz kolejny w ramach RPO dokonywana jest, i będzie w przyszłości,
termomodernizacja naszych szkół powiatowych, również w ramach strategii edukacyjnej
Powiatu Ostródzkiego. Tego typu inwestycje przyczyniają się do perspektywicznej
oszczędności w tych szkołach, bo trudno oszczędzać na wydatkach osobowych, a energia
i paliwo dają możliwości oszczędności w tych placówkach oświatowych. Sugerował, aby
w perspektywie najbliższych lat ukierunkować różnego rodzaju projekty na tzw. oświetlenie
ledowe, które też może dawać pewne oszczędności.
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art.25c ust. 12 ustawy o samorządzie
powiatowym, podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych, w terminie do dnia 30
października każdego roku przedstawia ją Radzie Powiatu. W związku z niedostarczeniem
do dnia dzisiejszego analizy oświadczeń Urzędu Skarbowego, wszystkie analizy zostaną
dostarczone radnym pocztą.
Otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że dużo się mówi o współpracy z samorządami
gminnymi w sprawie zadań drogowych. Współpraca daje więcej punktów w instytucji
zarządzającej przy ocenie wniosków. We wcześniejszych kadencjach ta współpraca
również była, a świadczą o tym tablice przy wyremontowanych drogach. Różnica jest taka,
że obecnie dużo się mówi o współpracy, a poprzednicy nie mówili, a działali.
Radny Olgierd Dąbrowski poinformował, że w ubiegłym tygodniu Muzeum Grunwaldzkie
otrzymało tak długo oczekiwana dotację ponad 20 mln zł, co będzie oznaczało dalszą
rozbudowę tego muzeum.
Radny Stanisław Orzechowski stwierdził, że ta informacja ucieszyła wszystkich i wiele osób
zabiegało o te dotację, a szczególnie Wicewojewoda Sławomir Sadowski. Poinformował
również, że postanowieniem Prezydenta Andrzeja Dudy radny Zbigniew Zabłocki został
uhonorowany Srebrnym krzyżem Zasługi za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXXI sesję Rady
Powiatu w Ostródzie V kadencji.
Protokołowała
Barbara Węglarz

