PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 2013r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1225, zakończono o godz. 1315.
Podjęto uchwały od Nr XXXII/239/2013 do Nr XXXII/245/2013.
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Przed otwarciem sesji Przewodnicząca Rady Powiatu powitała pułkownika w stanie
spoczynku Marcina Kus Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz ostródzkich
kombatantów: Franciszka Tomaszewskiego, Jana Jarmużewskiego i Kazimierza
Rucińskiego, którzy odznaczyli Starostę Włodzimierza Brodiuka oraz Burmistrza
Ostródy Czesława Najmowicza, orderem Zasłużony dla Związku Kombatantów RP
i byłych Więźniów Politycznych.
Następnie Rada uczciła minutą ciszy śmierć byłego Premiera RP Tadeusza
Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXXII sesję
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała 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 Ewę Szczurowską.
Następnie poinformowała, że Zarząd Powiatu złożył wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o dwa nowe punkty Nr 4 i Nr 5 w brzmieniu: „4. Podjęcie uchwały
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”.
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W głosowaniach wzięło udział 23 radnych.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o proponowane
punkty.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad:
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 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.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie
pojazdów z dróg i ich parkowanie obowiązujących w 2014r.
7. Ustalenie rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji
uchwał Rady.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Sprawy różne.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXXI sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11
września 2013r.
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 21 radnych.
Uchwała Nr XXXII/239/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2013-2020, została podjęta 20 głosami „za”, przy
1 głosie „wstrzymującym się” 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.
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.
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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 XXXII/240/2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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 22 radnych.
Uchwała Nr XXXII/241/2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta 19 głosami „za”, przy 3
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było powierzenie zarządzania ulicami
będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostródy, w tym podjęcie uchwały.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska powiedziała, że każdego
roku było zawierane porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Urzędem Miasta
w sprawie przekazania zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na
terenie miasta Ostródy, bez uchwały. Zgodnie z opinią prawników, Rada Powiatu
oraz Rada Miejska w Ostródzie, powinny podjąć uchwały, które upoważniają Zarząd
Powiatu oraz Burmistrza do zawarcia takiego porozumienia.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie,
przedstawiła treść projektu uchwały i poddała pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
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Uchwała Nr XXXII/242/2013 w sprawie powierzenia zadania zarządzania ulicami
będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostródy, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie
pojazdów z dróg i ich parkowanie obowiązujących w 2014r., było następnym
punktem porządku obrad.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, 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 23 radnych.
Uchwała Nr XXXII/243/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za
usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie obowiązujących w 2014r., została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie rozkładu godzin pracy oraz
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, 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.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Uchwała Nr XXXII/244/2013 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Ostródzkiego.
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 23 radnych.
Uchwała Nr XXXII/245/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 21 głosami „za”, przy 2
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Pec prosił o przybliżenie tematu dotyczącego udzielenia radcy
prawnemu Zarządu Dróg Powiatowych pełnomocnictwa do reprezentowania
w sprawie z powództwa ABC, przeciwko powiatowi. Radny zapytał również kiedy
mogłoby się w Ostródzie odbyć Międzynarodowe Forum Samorządowo –
Gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska wyjaśniła, że radca
prawny nie posiadał upoważnienia do występowania przeciwko drugiej firmie,
realizującej zadanie po firmie, która upadła.
Starosta odpowiedział, że miały to być targi jesienne (listopad), ale termin został
przesunięty na maj, na dzień samorządowca.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
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Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia powiedziała, że Komisja złożyła trzy wnioski do budżetu
powiatu na 2014 rok. Prosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie, jak te wnioski
zostały rozpatrzone przez Zarząd i uzasadnienie, jeśli będzie to decyzja negatywna.
Stwierdziła, że takie uzasadnienie będzie potrzebne w przypadku jednego
z wniosków tj. o przekazanie nieodpłatne na rzecz Ośrodka RewalidacyjnoWychowawczego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostródzie –
ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego w Faltyjankach. W sprawozdaniu
z działalności Zarządu jest napisane, że ośrodek będzie nadal przeznaczony do
sprzedaży, mimo kilku przetargów zakończonych wynikiem negatywnym. Zdaniem
radnej, sprzedaż tej nieruchomości jest „doraźnym łataniem dziury”. Może lepiej
byłoby przekazać ośrodkowi, który będzie zarabiał na tej nieruchomości.
Radny Cezary Wawrzyński przypomniał, że na ostatniej sesji Starosta obiecał
przeprowadzić rozmowę z Prezesem PZOZ w sprawie wyposażenia sali cięć
cesarskich. Prosił o informację na ten temat.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że jeżeli chodzi o wnioski do budżetu
powiatu na 2014 rok, to Zarząd projekt budżetu musi uchwalić do 15 listopada br.
i będzie to trudny budżet. Poinformował, że rozmawiał z Prezesem Sawickim oraz
z Ordynatorem Ramsem w sprawie wyposażenia sali cięć cesarskich. Najlepszym
wyjściem byłoby przeznaczenie środków na ten cel z budżetu powiatu, ale wiadomo,
że budżet jest bardzo trudny. Temat jest bardzo poważny i na pewno będą szukane
sposoby pozyskania środków na wyposażenie tej sali.
Radny Cezary Pec stwierdził, że w swoim czasie wybudowany został bardzo
nowoczesny oddział zakaźny, chyba jedyny taki w województwie. W związku z tym,
powinien być dobrze finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a okazuje się,
że jest problem z zapisaniem się do poradni chorób zakaźnych. Najbliższe zapisy są
na sierpień 2014r. Proponował, aby zrobić coś w tym temacie, jeśli jest taka
możliwość.
Radna Bogusława Orzechowska powiedziała, że jako lekarz POZ-u ma na co dzień
styczność z tymi kwestiami. Czas oczekiwania w szpitalach klinicznych jest podobny.
Inną rzeczą jest poradnia, a inną oddział. Poradnia przyjmuje na zapisy
i w konkretnych terminach, ponieważ ma limit przyznany przez NFZ i to nie potrzeby
o tym decydują.
Starosta Włodzimierz Brodiuk prosił Radę o zajęcie zdecydowanego stanowiska w tej
sprawie.
W związku z powyższym, Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.
Po przerwie, Przewodnicząca wznowiła obrady i przedstawiła wniosek Zarządu
o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt Nr 11 w brzmieniu: „Zajęcie stanowiska
w sprawie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Powiatu
Ostródzkiego”.
Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
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Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem Zarządu i wyraziła zgodę na
rozszerzenie porządku obrad.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie Stanowiska Rady Powiatu.
Następnie Rada, 20 głosami „za” przyjęła stanowisko, które stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodnicząca przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Powiatu:
1) Rady Pedagogicznej SOSW oraz rodziców dzieci ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie w sprawie wyniku konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora – sprawa jest już bezprzedmiotowa, ponieważ Zarząd podjął
uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora,
2) Związku Pracodawców Inicjatywa w Ostródzie w sprawie przekazania środków na
wykonanie ciągu pieszego przy nowopowstającym osiedlu na przedłużeniu ul.
Jaracza oraz zastąpienia świateł rondami – pismo zostało przekazane do Zarządu
Dróg Powiatowych.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca zamknęła XXXII sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
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Protokołowała
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