PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie
w dniu 29 listopada 2017r.

Obrady rozpoczęto o godz. 1030, zakończono o godz. 1140.
Podjęto uchwały od Nr XXXII/244/2017 do Nr XXXII/250/2017.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z lista obecności, która stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył XXXII sesję Rady Powiatu
w Ostródzie V kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie
powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. Powitał radnych, dyrektorów jednostek
organizacyjnych,
pracowników Starostwa i lokalne media oraz na podstawie listy obecności stwierdził
kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada
Powiatu.
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Stanisław Orzechowski poinformował, że zmarł Pan Kapitan Józef Dziedziul kombatant, bohater spod Monte Kasino, żołnierz II korpusu Generała Władysława
Andersa. Radny prosił o uczczenie śmierci kapitana minutą ciszy.
Rada uczciła minutą ciszy śmierć Kapitana Józefa Dziedziula.
Następnie
Przewodniczący udzielił głosu Staroście Ostródzkiemu, w celu
uzasadnienia wniosku o zwołanie w tym trybie sesji Rady Powiatu.
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że Zarząd zwrócił się do Przewodniczącego
o zwołanie sesji przede wszystkim z powodu wprowadzenia zmian w budżecie. Jest to
konieczne ze względu na te ustalenia, które były podjęte na poprzedniej sesji odnośnie
przekazania środków finansowych na pokrycie braków w szkołach na wynagrodzenia.
Zarząd czekał do końca, ponieważ motywowało to dyrektorów do oszczędności
jeszcze na koniec roku i one się pojawiły, dlatego sesja została zwołana w trybie
pilnym. Przy okazji zmian w budżecie, Zarząd postanowił zaproponować radzie
podjęcie decyzji w innych sprawach.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Tomasza Orłowskiego.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco:
1. Otwarcie 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. Powierzenie zadania polegającego na sprzątaniu ulic i chodników, a także
utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłomłyn w ciągu ulic
powiatowych w latach 2018-2019, w tym podjęcie uchwały.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu
ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta
Miłakowo w ciągu ulic powiatowych w latach 2018-2019.
6. Powierzenie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadań
zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostródy,
w tym podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia
wkładu własnego do projektu partnerskiego „Rodzina wsparciem silna”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Ostródzkiego.
9. Zamknięcie sesji.
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXII/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2017-2031, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu o zabranie głosu.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przedstawiła następujące propozycje Zarządu
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok:
1) zmiany w planie dochodów:
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na naprawę drogi stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w obrębie Jurki, gm. Morąg oraz wznowienie trzech
punktów granicznych na działce zajętej pod tę drogę – 5 000 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji ze środków rezerw celowych na
działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 9 577 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu ambulansu
medycznego dla PZOZ w Ostródzie – 223 153 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na zakup sprzętu medycznego dla
zespołów ratownictwa medycznego dla PZOZ w Ostródzie – 99 000 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na finansowanie działalności zespołów
ds. orzekania o niepełnosprawności – 2 729 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci
500+ - 6 012 zł,
 zwiększenie dotyczące korekty paragrafu na projekcie Wizyta studyjna
w Hiszpanii PAWERVET 2014-2020 (środki unijne) – 1 zł,
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 zwiększenie z tytułu dotacji na realizację projektu „Mechatronik przyszłości” RPO
2014-2020 (środki krajowe) – 8 979 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia przyznanych przez Fundusz Pracy środków na
finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na
ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie
– 102 800 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększ. dochodów własnych w ZSL w Morągu – 5 374 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w ZSZ im. Petöfi
w Ostródzie – 132 508 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych (zwrot kosztów badania
uczniów oraz wypłata odszkodowania) w ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie –
4 500 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w ZSR w Ostródzie –
13 184 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w ZPSWR w Ostródzie –
130 412 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów w placówkach opiekuńczowychowawczych (wpłaty z powiatów) – 32 500 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów w placówkach opiekuńczowychowawczych (wpłaty z gmin) – 52 400 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia w rodzinach zastępczych (wpłaty z powiatów)
– 39 400 zł,
 zwiększenie z tytułu wpływów z PFRON – 9 911 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie
Pracy – 81 500 zł,
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dochodów własnych w Zarządzie Dróg
Powiatowych – 275 192 zł,
 zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji w związku z oszczędnościami z tytułu
równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności
w Komendzie Straży Pożarnej – 22 000 zł,
 zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia
zdrowotnego – 51 587 zł,
 zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na Środowiskowy Dom Samopomocy
– 2 536 zł,
 zmniejszenie dotyczące korekty paragrafu na projekcie Wizyta studyjna
w Hiszpanii PAWERVET 2014-2020 (środki krajowe) – 1 zł,
 zmniejszenie z tytułu dotacji na realizację projektu Mechatronik przyszłości RPO
2014-2020 (środki unijne) – 8 979 zł,
 zmniejszenie z tytułu dotacji na realizację projektu Przedszkole w SOSW
Szymanowo szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie RPO 20142020 (środki unijne – zmniejszenie wynika z przesunięcia harmonogramu zadań
pomiędzy 2017-2018) – 36 031 zł,
 zmniejszenie dochodów własnych do wykonania w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie –
2 645 zł,
2) zmiany w planie wydatków:
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na naprawę drogi stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w obrębie Jurki, gm. Morąg oraz wznowienie trzech
punktów granicznych na działce zajętej pod tę drogę – 5 000 zł,
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 zwiększenie stanowiące dotację na sfinansowanie zakupu ambulansu
medycznego dla PZOZ w Ostródzie – 223 153 zł,
 zwiększenie stanowiące dotację na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego
dla PZOZ w Ostródzie – 99 000 zł,
 zwiększenie na WTZ przeznaczone na dotację dla Powiatu Nidzickiego – 149 zł,
 zwiększenie na Fundusz wsparcia Policji w celu poprawy bezpieczeństwa na
terenie powiatu (dodatkowe służby) – 24 900 zł,
 zwiększenie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dot. zadania
„Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie na
potrzeby bloku operacyjnego – 10 520 zł,
 zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych na zbilansowanie oświaty
( LO w Ostródzie – 250 000 zł, ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 230 000 zł, ZSR im.
Witosa w Ostródzie – 160 000 zł, ZSZiO i PPP w Morągu – 410 000 zł, ZSL
w Morągu – 185 000 zł, ZSZ im. Staszica w Ostródzie – 100 000 zł, SOSW
w Miłakowie – 20 000 zł, SOSW w Szymanowie – 400 000 zł) – 1 755 000 zł,
 zwiększenie na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych ( SMS
w Ostródzie internat – 1 321 zł, Grupa Pascal LO dla dorosłych – 62 444 zł, Grupa
Pascal Zaoczna Policealna Medyczna – 47 381 zł) – 111 146 zł,
 zwiększenie w ZSL w Morągu z dochodów własnych na zakup i wymianę drzwi
do WC oraz zakup materiałów do remontu po zalaniu – 5 374 zł,
 zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie z dochodów własnych na braki na
wynagrodzeniach – 129 863 zł,
 zwiększenie w ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie na zakup materiałów do
naprawy dachu – 4 500 zł,
 zwiększenie w ZSR w Ostródzie z dochodów własnych – 13 184 zł,
 zwiększenie w ZPSWR w Ostródzie z dochodów własnych na braki na
wynagrodzeniach – 130 412 zł,
 zwiększenie w Komendzie Straży Pożarnej z tytułu zwiększenia dotacji na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9 577 zł,
 zwiększenie w PCPR z tytułu zwiększenia dotacji na działalność zespołów ds.
orzekania o niepełnosprawności – 2 729 zł,
 zwiększenie w PCPR z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń 500+ 6 012 zł,
 zwiększenie w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zwiększenia środków
z Funduszu Pracy na wypłatę nagród specjalnych – 102 800 zł,
 zwiększenie w Zarządzie Dróg Powiatowych na zadanie pn. „Przebudowa mostu
na przepust w ciągu drogi powiatowej Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda
(wykonanie dokumentacji) – 25 000 zł,
 zmniejszenie w Starostwie na realizację projektu „Przedszkole w SOSW
Szymanowo – szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie” RPO 20142020 (środki unijne – wynika z przesunięcia harmonogramu zadań pomiędzy
2017-2018) – 36 031 zł,
 zmniejszenie w Starostwie na zbilansowanie oświaty – 1 000 000 zł,
 zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na prowadzenie ŚDS
(Ostróda 254 zł, Morąg 2 282) – 2 536 zł,
 zmniejszenie w PCPR na zbilansowanie oświaty – 256 049 zł,
 zmniejszenie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych (SMS
Ostróda szkoła podstawowa 3 955 zł, LO Salezjańskie szkoła publiczna 7 348 zł,
Grupa Pascal zaoczna policealna zawodowa 13 157 zł) – 24 460 zł,
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 zmniejszenie w Komendzie Straży Pożarnej z tytułu zmniejszenia dotacji
w związku z oszczędnościami dotyczącymi równoważników pieniężnych dla
funkcjonariuszy oraz pozostałych należności – 22 000 zł,
 zmniejszenie w PCPR z tytułu zmniejszenia dotacji na ubezpieczenie zdrowotne
za bezrobotnych – 749 zł,
 zmniejszenie w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zmniejszenia dotacji na
ubezpieczenie zdrowotnych za bezrobotnych – 50 838 zł,
 zmniejszenie w ZDP z tytułu oszczędności na zbilansowanie oświaty i nowych
zadań – 155 303 zł,
3) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:
Starostwo – zw. 315 538 zł, zm. 303 938 zł, LO w Ostródzie – 1 417 zł, ZSL
w Morągu – 11 647 zł, ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie – 1 207 zł, ZSR im.
Witosa w Ostródzie – zw. 7 905 zł, zm. 7 405 zł, ZSZiO i PPP w Morągu – zw.
10 696 zł, zm. 4 796 zł, SOSW w Szymanowie – zw. 52 948 zł, zm. 50 948 zł,
ZPSWR w Ostródzie – 25 567 zł, SOSW w Miłakowie – 47 045 zł, Komenda Straży
Pożarnej – 155 976 zł, PCPR – zw. 52 562 zł, zm. 72 562 zł, PINB – 8 528 zł, ZPP
– 46 090 zł, Świetlica Terapeutyczna – 3 800 zł.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Stanisław Orzechowski wyraził zadowolenie, że Zarząd, zgodnie z sugestiami
radnego, zwrócił się do Wojewody o dotację na dofinansowanie sprzętu z zakresu
funkcjonowania państwowego ratownictwa medycznego. Radny zapytał, na jaki sprzęt
będą przeznaczone środki od Wojewody w kwocie 99 000 zł. Przypomniał, że Starosta
na posiedzeniu komisji we wrześniu wspomniał o konieczności zakupu dwóch
ambulansów. Radny zapytał, co z tym drugim ambulansem, czy będą poszukiwane
środki na jego zakup, czy ten zakup będzie odroczony.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że udało się pozyskać środki na zakup
nowej karetki pogotowia i sprzętu do ratownictwa medycznego. Powiedział, że te
99 000 zł będzie przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia ambulansu. Jeżeli
chodzi o druga karetkę, to Starosta przyznał, że jest potrzeba wymiany tego taboru,
bo samochody są już wyeksploatowane. Na początku przyszłego roku w styczniu
spółka zakupi następny ambulans. Starosta stwierdził, że jeszcze nie wie w jakiej
formie, ale na pewno będzie zakup karetki. Poinformował, że czeka nas również zakup
wind, bo te są wyeksploatowane. Są też kłopoty z aparatem do rentgena, więc tez
trzeba będzie zakupić nowy, bo innych możliwości nie ma. Starosta poinformował
również, że Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Miłakowie jest praktycznie na
pierwszym miejscu listy rankingowej, więc na pewno to zadanie wejdzie w przyszłym
roku do realizacji. Droga do Rudna jest ma miejscu jedenastym, więc na pewno
znajdzie swoje odzwierciedlenie w realizacji. To są dwa duże projekty, które będą
realizowane w przyszłym roku. Otrzymaliśmy też wcześniej środki na
termomodernizację szpitala. Zadanie to rozpocznie się na początku roku. Pozostałe
budynki oświatowe również otrzymały pozytywną ocenę i została już podpisana
umowa. Budynek przychodni początkowo został odrzucony, ale po naszym proteście
został uznany i jest duże prawdopodobieństwo, że otrzymamy również środki na
budynek przychodni. Jest również informacja o przyznanych środkach ponad 3,6 mln
zł na projekt dostępności geodezyjnej. Czekamy na decyzję dotyczącą dofinansowania
infrastruktury sportowej przy dwóch szkołach (dwa boiska wielofunkcyjne) i duży
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projekt „Mechatronik” w Zespole Szkół Rolniczych na ponad 3 mln zł. Powiedział, że
przyszły rok będzie pracowity ale i z dobrymi perspektywami.
Przewodniczący Wojciech Paliński dodał, że na temat projektu na informatyzację
szpitala, też są dobre informacje.
Radny Dariusz Struk przypomniał swój wniosek w sprawie zakupu szafek do szatni
Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Prosił o znalezienie pieniędzy na
wyposażenie szatni do końca roku, co poprawiłoby warunki pracy policjantów.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że w porozumieniu z Komendantem
Policji, zakup szafek został przesunięty na przyszły rok, ponieważ dla Policji
ważniejsze było przekazanie tych 25 000 zł na dodatkowe służby, bo to poprawia
bezpieczeństwo na terenie powiatu. Starosta obiecał znaleźć środki na początku roku,
aby wyposażyć szatnię.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXII/245/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było powierzenie zadania polegającego na
sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta
Miłomłyn w ciągu ulic powiatowych w latach 2018-2019, w tym podjęcie uchwały.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska powiedziała, że
porozumienia z Gminą Miłomłyn i Gminą Miłakowo były już we wcześniejszych latach
podpisywane. Z uwagi na dobrą współpracę z gminami, proponuje się podpisanie
porozumień na dwa lata, a nie jak dotychczas – na rok. Środki na wykonywanie tych
zadań przekazane są takiej wysokości, jak w poprzednim roku, tj. 40 000 zł dla Gminy
Miłomłyn i 13 000 zł dla Gminy Miłakowo, czyli proporcjonalnie do ilości ulic.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXII/246/2017 w sprawie powierzenia zadania polegającego na
sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta
Miłomłyn w ciągu ulic powiatowych w latach 2018-2019, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu
ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłakowo
w ciągu ulic powiatowych w latach 2018-2019, było następnym punktem porządku
obrad.
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXII/247/2017 w sprawie powierzenia zadania polegającego na
sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta
Miłakowo w ciągu ulic powiatowych w latach 2018-2019, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Szóstym punktem porządku obrad było powierzenie Generalnemu Dyrektorowi
Dróg Krajowych i Autostrad zadań zarządzania ulicami będącymi drogami
powiatowymi na terenie miasta Ostródy, w tym podjęcie uchwały.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska poinformowała, że
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przebudowuje obiekt mostowy przy
jeziorze Szeląg. W związku z tym muszą zamknąć w tym miejscu drogę Nr 16 i zrobić
objazd drogą powiatową przez Stare Jabłonki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
GDDKiA musi naprawić drogę. Powiat powierza Generalnemu Dyrektorowi Dróg
Krajowych i Autostrad prowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu drogami
powiatowymi: nr 1230N Warlity Wielkie- Ostróda- Stare Jabłonki- Mańki na odcinku od
skrzyżowania z drogą krajową nr 16 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1247N,
oraz 1247N Kątno- Stare Jabłonki na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 16
do końca drogi powiatowej, na czas funkcjonowania objazdu związanego z zadaniem
„Przebudowa mostu przez Kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16 koło
miejscowości Stare Jabłonki”, należących do zakresu działania powiatu. Po podjęciu
przez radę uchwały, zostanie zawarte porozumienie, w którym zostaną zawarte
szczegółowe ustalenia. W porozumieniu będzie zawarte m.in. zimowe utrzymanie
przez Generalną Dyrekcję, ponieważ standardy powiatowe są dużo niższe.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, na jaki czas byłby objazd przez Stare Jabłonki.
Dyrektor Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, że cały następny rok będzie objazd do
15t.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXII/248/2017 w sprawie powierzenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg
Krajowych i Autostrad zadań zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na
terenie miasta Ostródy, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu partnerskiego
„Rodzina wsparciem silna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego 2014-2020.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło poinformował,
że złożony przez Powiat Ostródzki w partnerstwie z Gminą Miejską Ostróda projekt
„Rodzina wsparciem silna”, został wybrany do dofinasowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W realizację projektu
zaangażowany jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, a także
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Uchwała jest niezbędna do
popisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie i stanowi wymagany załącznik do wymienionej umowy.
Projekt "Rodzina wsparciem silna" został skierowany do rodzin z Powiatu
Ostródzkiego, w tym rodzin zastępczych i osób przebywających w pieczy zastępczej,
doznających trudności opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnikami działań jest 60
osób. Wsparcie zaplanowano również dla najbliższego otoczenia osób biorących
udział w działaniach projektowych. Celem projektu jest zwiększenie, w okresie od 01
stycznia 2018r. do 31 października 2019r., dostępności usług społecznych dla 60
osób, w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn spełniających kryteria uczestnictwa na terenie
powiatu. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zindywidualizowane podejście do
problemów rodziny, na podstawie przeprowadzonej diagnozy i sporządzonego planu
pracy z rodziną, monitorowanego na bieżąco przez zaangażowanych specjalistów.
Metody pracy dobrane zostaną adekwatne do istniejących potrzeb. W ramach
poszczególnych działań zaplanowano: indywidualną pracę z rodziną poprzez wsparcie
asystenta/konsultanta rodziny/koordynatora pieczy zastępczej oraz pracownika
socjalnego. Zapewniona została możliwość korzystania ze specjalistycznego
wsparcia: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika czy mediatora. Istotnym
elementem projektu jest integracja społeczna realizowana poprzez: warsztaty dla
rodziców, warsztaty umiejętności społecznych i profilaktyczne, wyjazdy rodzinne, dni
rodziny. Efektem będzie zwiększenie umiejętności opiekuńczo wychowawcze,
umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego w rodzinie, a także wzrost wiedzy
i motywacja do zmiany sytuacji w rodzinie. Wartość projektu 537 187,50 zł.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Grzegorz Kierozalski stwierdził, że projekt kierowany jest do rodzin,
a w uzasadnieniu jest informacja dotycząca dostępności usług społecznych dla 45
kobiet i 15 mężczyzn.
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, że w sytuacji kwalifikowania osób do
projektu często kwalifikowane są niepełne rodziny, np. mamę z dziećmi. W tym
momencie w tym otoczeniu jest np. mąż. Czasami jest to konkubent, czy ciocia, wujek.
Możliwości otoczenia są szerokie, bo można np. objąć sąsiada, czy sąsiadkę,
w sytuacji gdy w momencie uczestnictwa bezpośredniego beneficjenta, dzieci tego
beneficjenta pozostały bez opieki, a pozostają pod opieką sąsiada, czy sąsiadki. Ta
osoba jest również zaliczana do otoczenia osoby biorącej udział w projekcie. Projekt
nie jest od tego, żeby dodatkowo wspierać finansowo, tylko żeby tymi miękkimi
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umiejętnościami, kompetencjami wzmocnić istnienie i życie rodziny, czy pełnej, czy
zastępczej.
Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że nie jest przeciwny takim programom, ale
często w takich programach, których cel jest szczytny, środki są „poważne”, robi się
tak, żeby ktoś, czyli jakiś specjalista, mógł sobie zarobić „parę złotych”. Te programy
trzeba weryfikować. Duża część tych pieniędzy najczęściej jest skutecznie i z sensem
wydawana, natomiast duża część przechodzi „tak, żeby była”. Warto tym środkom się
przyglądać, bo to są znaczne środki.
Dyrektor Tomasz Podsiadło przypomniał, że ten projekt jest taką jakby kontynuacją
projektu realizowanego w 2016 roku pn. „Rodzina silna wsparciem”, który był
realizowany jako pierwszy w województwie. Był on poddany kontroli przez Urząd
Marszałkowski i otrzymał pozytywną ocenę.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXII/249/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia
wkładu własnego do projektu partnerskiego „Rodzina wsparciem silna”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego,
było kolejnym punktem porządku obrad.
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że Zarząd proponuje uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego. Obecnie na wszystkie dzierżawy
powyżej 3 lat, zgodnie z obowiązującą uchwałą, wymagana jest zgoda Rady.
W przyszłym roku wygasają dzierżawy na 3 lata ogródków działkowych w Dobrocinie.
Jest ich około 100. W myśl obecnej uchwały, w przyszłym roku Rada musiałaby podjąć
ok. 100 uchwał, bo każda dzierżawa musiałaby być traktowana oddzielnie, wyrażając
zgodę na dalszą dzierżawę ogródka warzywnego. To jest główny powód wywołania tej
uchwały. Starosta przypomniał też, że Zarząd, w myśl uchwały Rady Powiatu z dnia
23 lutego 2015r., ma możliwości sprzedawania nieruchomości bez zgody Rady do
kwoty 1 250 000 zł, a na nabycie do 628 000 zł. De fakto, Zarząd ma już teraz o wiele
większe możliwości dotyczące sprzedaży czy kupna, niż te dzierżawy, które nas
czekają. Stwierdził, że zamiarem zarządu jest usprawnienie pracy Rady.
Radny Stanisław Brzozowski stwierdził, że uchwała podjęta 23 lutego 2015r. określała
zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Ostródzkiego. W tej uchwale nie ma tego zapisu, o którym mówił Starosta,
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a mianowicie: „Zarząd samodzielnie może podejmować przedłużanie umów powyżej
3 lat”. Artykuł 50 ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że zarządzanie i ochrona
mienia powiatu powinna być wykonywana ze szczególną starannością. Chodzi tu o to,
żeby radni mieli dokładną wiedzę, jakie mienie, jakie nieruchomości mogą być
dzierżawione lub też sprzedawane. Stwierdził, że jeśli zostawi się to w gestii Zarządu,
radni nie będą mieli tej wiedzy, a jest obawa, ponieważ powiat jest w posiadaniu np.
działek w Miłomłynie (5ha i 3ha), które są dzierżawione. Jeżeli Zarząd zechce
przedłużyć tę dzierżawę o następne 3 lata, to te działki nie pójdą do sprzedaży. Radny
proponował tak sprecyzować zapisy w tej uchwale, aby dotyczyły one przedłużania
tylko dzierżawy ogródków działkowych. Oprócz ogródków, powiat ma jeszcze dużo
nieruchomości, np. Kotkowo – 30ha, Łukta – 10ha, Miłomłyn – 8 ha. Działki są też
w Ostródzie, Miłakowie. Dając wolną rękę Zarządowi w tym względzie, Rada nie
będzie przestrzegała art.50 ustawy o samorządzie powiatowym. „Po to ustawodawca
ustalił takie zasady, żeby je przestrzegać.”
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że radny, pracując w komisji, jak również
poza nią, na każdym etapie ma prawo wiedzieć, jakie są nieruchomości. Zawsze
otrzyma takie zestawienie.
Radny Stanisław Brzozowski stwierdził, że nie chodzi tylko o niego, a poza tym, ma
wykaz i wie, ze nie stu tych ogródków. Powiedział, że nie ma przeszkód, żeby Rada
podejmowała te uchwały. Sprzątanie w Miłomłynie zatwierdzane jest przez Radę,
a sprzedaż mienia, która jest bardzo istotnym elementem pracy Rady, nie miałaby być
zatwierdzana przez Radę. Radny złożył wniosek o odrzucenie tej uchwały, ponieważ
nie jest ona korzystna dla powiatu.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że nikt tu nie mówi o sprzedaży, tu chodzi
o dzierżawę. Jeśli chodzi o sprzedaż, to Starosta tylko zacytował zapisy uchwały, która
daje Zarządowi takie możliwości już teraz.
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że przedstawiony przez Starostę projekt
uchwały, to nic innego jak próba uwolnienia od kontroli społecznej, od kontroli Rady,
gospodarowania majątkiem powiatu przez Starostę i Zarząd. Uchwałą ta Rada
Powiatu ma oddać swoje kompetencje Zarządowi Powiatu, czyli Staroście, i pozwolić
na bezprzetargowe oddawanie w użytkowanie, wydzierżawianie lub najem
nieruchomości należących do powiatu. Po tej uchwale Starosta nie będzie wnioskował
do Rady o odstąpienie od przetargu konkretnej nieruchomości dla konkretnego
podmiotu, tylko informował Radę, że to już zrobił, bez możliwości sprawdzenia
zasadności tej decyzji. Zgoda na projekt Starosty oznaczałaby też otwarcie możliwości
korupcyjnych. Jeśli nawet nie dochodziłoby do załatwiania spraw „pod stołem”, to takie
podejrzenia mogłyby być na porządku dziennym, w związku z brakiem kontroli
i jawności podejmowanych decyzji. Aby przeciwdziałać korupcji i łapownictwu, Sejmu
w 2003 roku uporządkował niejednolite praktyki w bezwzględna zasadę sprzedaży,
dzierżawy i najmu własności państwowej i samorządowej w drodze przetargu. Artykuł
37 ustawy o gospodarce nieruchomościami wymienia enumeratywnie możliwości
odstąpienia od przetargu w ustępach 2, 3 i 3a tej ustawy. W ustępie 4. Daje taką
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możliwość także wojewodzie, sejmikowi i radzie danego samorządu. Nie wymienia
organów wykonawczych: wójtów, burmistrzów czy zarządów powiatów. Dzierżawa
i najem stanowią reglamentowane formy obrotu nieruchomościami powiatowymi objęte
szczególnym reżimem prawnym ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy czym
jej regulacje dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy nieruchomość ma być wydzierżawiona
lub oddana w najem długoterminowo, tj. na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony, w tym przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość. Ustawa nakazuje w takich przypadkach przetarg i daje uprawnienia
wyłącznie Radzie. Starosta żąda dla Zarządu i dla siebie uprawnień, których ustawa
nie daje. Uchwałą rady można znieść te przepisy ustawy, jeśli dana ustawa innym
przepisem pozwala na to Radzie. W przypadku ustawy o gospodarce
nieruchomościami takiej zgody i pozwolenia nie ma. Starosta powołuje się na ustawę
o samorządzie powiatowym: na art.12 pkt 8 lit a i art. 40. Artykuł 40 upoważnia Radę
Powiatu do tworzenia prawa miejscowego. Artykuł 12 określa właściwości Rady
Powiatu, do których należy także określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Całkowicie pomija zapisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami, a ponadto wniosku w oparciu o przepisy, które jego
wnioskowi zaprzeczają. Nie wyjaśniając kontekstu tych przepisów, wprowadza
radnych w błąd. Artykuł 40 nie upoważnia Rady do tworzenia prawa odmiennego od
stosowanego na terenie całego kraju. Artykuł 12 określa właściwości Rady,
co oznacza, że są to uprawnienia niezbywalne. Nie można ich przekazać ani
Zarządowi, ani komisji Rady czy Staroście. Punkt 8 litera „a” mówi, że Rada określa
zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ale o ile ustawy szczególne
nie stanowią inaczej. Oznacza to, że uprawnienia Rady są ograniczone zapisami
ustawy szczególnej, czyli w tym przypadku ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Stwierdził, że w uzasadnieniu Starosta ujawnia o co chodzi w tym „wrzuconym
znienacka” projekcie uchwały dotyczącym obdarowania Zarządu uprawnieniami Rady.
Kończą się trzyletnie okresy dzierżawy nieruchomości należących do powiatu
i proponowana uchwała ma pozwolić na usprawnienie gospodarowania
nieruchomościami mienia powiatu. Zdaniem radnego, w świetle zapisów ustawy, to
dość dziwne wyjaśnienie, ponieważ scedowanie uprawnień na Zarząd ma usprawnić
proces przydziału dzierżaw. Zapytał, od czyjego „widzi mi się” będzie zależało, czy
dzierżawa zostanie odnowiona, czy będzie zorganizowany przetarg. Rada ma
uchwalić, że Zarząd może zawierać z dotychczasowymi dzierżawcami kolejne umowy
na te same nieruchomości, a nie że „musi”. Pod podjęciu tej uchwały, zarząd będzie
mógł robić z mieniem powiatu co chce, a na to ustawodawca nie pozwala. Powiedział,
że każdy kto zagłosuje za tym projektem uchwały będzie współwinny niestosowaniu
prawa i stwarzaniu sytuacji patogennej. Radny powiedział, że ze względu na brak
podstaw prawnych do podjęcia wnioskowanej uchwały, niezgodność z ustawą
o samorządzie powiatowym, niezgodność z ustawą o gospodarce nieruchomościami
oraz patologiczne zagrożenia, które za sobą niesie, w imieniu Klubu Radnych „Razem
dla Powiatu”, wnioskuje o odrzucenie projektu uchwały.
Przewodniczący poprosił o opinię prawną w tej sprawie.
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Radca Prawny Marcin Walerzak powiedział, że zgodnie z art.37 ust.4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania najmu lub dzierżawy
na czas oznaczony, co do zasady, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik, mogą
wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów,
co daje kompetencje, otwiera furtkę Zarządowi do tego, aby takie umowy mógł
zawierać. Taka opinia na temat tego projektu została wyrażona.
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że nie wie skąd radny czerpie takie
posądzenie o korupcję, bo projektodawcy tej uchwały nawet takich myśli nie mieli.
„To wynika z tego, że każdy sądzi po sobie, więc Pan ma takie myśli.”
Radny Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że mówił o prawie, nie o myślach, a to są
dwie różne rzeczy. „Przekonany jestem, że doskonale wiecie, że łamiecie prawo, tak
mi się po prostu zdaje. Nie wiem tylko co chcecie z tego uzyskać, mając świadomość,
że wszystkie podjęte formalnie przez Zarząd, a faktycznie przez Starostę, decyzje
będą z mocy prawa nieważne i w żadnym sądzie się nie ostaną.” Stwierdził, że każda
zaskarżona decyzja zostanie unieważniona, a konsekwencje odszkodowań poniesie
powiat. „Wy oczywiście nie, chyba, że na jaw wyjdzie jakieś kumoterstwo, korupcja czy
łapownictwo.” Na potwierdzenie swoich wypowiedzi, radny przedstawił omówienie
uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 24
lutego 2015r. w sprawie podjęcia przez radę gminy uchwały upoważniającej wójta
generalnie do oddawania w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych
z pominięciem przetargu.
Radca Prawny Marcin Walerzak powiedział, że głównym uzasadnieniem tej uchwały
nie jest, jak mówił radny, kwestią oddawania w najem, wydzierżawiania jakichś
abstrakcyjnych nieruchomości. W § 6a ust. 2 dodane zostało, żeby Zarząd, w stosunku
do umów, które się kończą lub wygasają, miał możliwość przedłużenia. To chodzi o te
konkretne nieruchomości.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński stwierdził, że nadzór nad uchwałami pod
względem zgodności z obowiązującym prawem sprawuje Wojewoda. Jeżeli ta uchwała
będzie niezgodna z prawem, to w trybie nadzoru, Wojewoda ja uchyli.
Radny Antoni Smolak powiedział, że przytoczono tu przepisy ustawy o samorządzie
powiatowym, zwracając uwagę na to, że to Zarząd, samorząd ze szczególną
starannością powinien zajmować się gospodarowaniem mieniem. Radny zapytał, czy
zarząd do tej pory, w przeszłości, nie zajmował się ze szczególną starannością
gospodarowaniem mieniem? Jeżeli chodzi o informację o pracy Zarządu, to radni
zawsze otrzymują sprawozdanie z działalności Zarządu miedzy sesjami.
W sprawozdaniu zawsze są informacje na temat bieżącej pracy Zarządu i radny jest
przekonany, że tak jak do tej pory tak i w przyszłości, Rada będzie miała pełną
informację, co dalej będzie się działo z tymi nieruchomościami, którym czas dzierżawy
minął i którym Zarząd będzie chciał je przedłużyć. Oświadczył, ze będzie głosował za
podjęciem tej uchwały.
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Radny Włodzimierz Brodiuk złożył wniosek Klubu Radnych „Razem dla Powiatu”
o głosowanie imienne radnych w punkcie pn. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Powiatu Ostródzkiego”.
Wniosek Klubu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący zarządził glosowanie w sprawie wniosku.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada, 4 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”, nie
wyraziła zgody na głosowanie imienne, ponieważ wniosek nie uzyskał wymaganej
większości głosów.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXII/250/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego,
został podjęta 13 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”, 4 głosach „wstrzymujących
się” i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXXII sesję
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji.

Protokołowała
Barbara Węglarz

