
PROTOKÓŁ  Nr XXXIII/2017 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 29 grudnia 2017r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000, zakończono o godz. 1150
. 

Podjęto uchwały od Nr XXXIII/251/2017 do Nr XXXIII/262/2017. 

 

 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XXXIII 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 Stanisława Orzechowskiego. 

 

Poinformował, że na podstawie § 19 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu Ostródzkiego, 

Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o dwa nowe punkty: Nr 11 

i Nr 12  

w brzmieniu: 

„11. 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. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

Powiatu Ostródzkiego.” 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie wniosku Zarządu. 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt Nr 11 opowiedziało się 20 

radnych, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. 

„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt Nr 12 opowiedziało się 20 

radnych, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. 

 

Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad rozszerzając 

go  

o dwa nowe punkty Nr 11 i Nr 12,  gdyż wniosek uzyskał bezwzględną większość 
głosów. 

Dotychczasowe punkty od 11 do 13, otrzymują numerację od 13 do 15. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. 
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3. Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2017 i ustalenie planu finansowego tych wydatków, w tym podjęcie uchwały. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego  na 

rok 2018. 

6. Ustalenie rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 

ulicy i chodnika, a także utrzymaniu zimowym chodnika na terenie 

miejscowości Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity – Marzewo – 

Sambród – Małdyty w latach 2019-2019. 

8. Przekazanie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz rozpatrzenie skargi 

na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, w tym podjęcie  

uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

na 2018 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 

na 2018 rok. 

11. 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. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości Powiatu Ostródzkiego. 

13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 

14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

15. Sprawy różne. 

 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich 

sesji. 

 

Uwag do protokołu XXXI sesji Rady Powiatu z dnia 30 października 2017r. nie 

zgłoszono. 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Rada, 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół XXXI 

sesji.  

 

Do protokołu XXXII sesji Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017r.  uwag nie 

zgłoszono. 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Rada, 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół XXXII 

sesji.  

 

 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  

w budżecie powiatu na 2017 rok. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że proponowane w dniu 

dzisiejszym zmiany w budżecie, zaopiniowane przez wszystkie komisje,  Zarząd 

zatwierdził w dniu 12 i 28 grudnia br.  

 

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 XXXIII/251/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 Następnym punktem porządku obrad było ustalenie wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i ustalenie planu finansowego 

tych wydatków, w tym podjęcie uchwały. 

 

Skarbnik Bożena Szewczyk poinformowała, że pełnym wykaz zadań stanowiących 

wydatki niewygasające z upływem roku 2017, Zarząd zatwierdził w dniu 28 grudnia  

i taki wykaz został przedstawiony do zaopiniowania wszystkim komisjom. Prosiła  

o dopisanie w zadaniu nr 14 wyrażenia „i gminy Grunwald”, ponieważ zadanie 

dotyczy dwóch gmin: Łukta i Grunwald. 

 

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. 
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Wobec braku zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XXXIII/252/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i ustalenia planu finansowego 

tych wydatków, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031. 

 

Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 

sprawie. 

 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i 

Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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 przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o projekcie uchwały. 

Uchwała Nr RIO.IV-0120-297/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń, przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XXXIII/253/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, została podjęta 20 głosami „za”, przy 2 

głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 

2018, było następnym punktem porządku obrad. 

 

Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie przewidziane jest: 

1) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu, 

2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
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4) dyskusja , 

5) głosowanie nad uchwałą. 

Następnie poprosił o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego. 

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta prosił o poparcie tego budżetu, bo jest to dobry budżet, oparty na 

inwestycjach i dobry dla tego samorządu. 

  

Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o projekcie uchwały. 

Uchwała Nr RIO.IV-0120-296/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie projekcie uchwały budżetowej na 

2018 rok, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na sytuację finansową szkół i placówek oświatowych, dlatego też 
na początku kwietnia, po I kwartale, po uregulowaniu subwencji oświatowej – komisja 

przeanalizuje sytuację finansową szkół i placówek oświatowych. 

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 Orzechowski przypomniał, że na ostatniej sesji była dyskusja na 

temat karetek dla PZOZ w Ostródzie. Jedna karetka miała być zakupiona w roku 

bieżącym, a druga w 2018 roku. Radny stwierdził, że nie znalazł  takiej inwestycji  

w projekcie budżetu na 2018 rok. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że jedna z tych karetek została 

zakupiona i właśnie w dniu dzisiejszym została zapłacona. Druga karetka będzie 

zakupiona ze środków spółki, dlatego nie ma jej w projekcie budżetu powiatu. 

 

Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że chce złożyć poprawki do budżetu, które 

mają na celu wspomożenie rolników w naszym powiecie, gdzie na skutek dużych 

opadów powstały zalewiska pól powodujące duże straty w plonach. Przypomniał, że 

mówił tu już o tym przy uchwalaniu budżetu na 2017 oraz na posiedzeniu komisji.  

W związku z tym, że w ubiegłym roku wniosek nie uzyskał poparcia, radny ponawia 

swój wniosek obecnie. Rolnicy ponoszą duże straty na skutek zalewisk, natomiast  
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w niektórych działach budżetu są nadmierne wydatki. Radny proponował, aby 

przesunąć środki z rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, 

§ 4300W – zakup usług pozostałych, gdzie w stosunku do 2017 roku wzrosły one  

o 142,6%. Jest to kwota 112 000 zł więcej w stosunku do poprzedniego budżetu. 

Stwierdził, że nie widzi potrzeby aż takiego zwiększenia środków na promocję. Jest 

to ważny dział, ale jeżeli ktoś popatrzy na pola w powiecie, to zobaczy, że bardziej 

potrzebne są pieniądze na wspomaganie melioracji, czyli urządzeń podległych pod 

powiat, tj. główne rowy. One w dużym stopniu hamują wody płynące do rowów 

podrzędnych oraz większych zbiorników. Radny stwierdził, że jeden wniosek dotyczy 

właśnie przesunięcia tej kwoty 112 000 zł na melioracje, czyli na rozdział 01008. 

Stwierdził, że Powiat Ostródzki jest powiatem rolniczych, a radni obsługują dużą 

liczbę wyborców ze wsi. Zapytał co ma tym wyborcom powiedzieć, skoro oni już drugi 

raz zgłaszają ten problem. Powiedział, że promocja „będzie kwitła” w powiecie, ale 

straty będą w tym roku również duże, bo ta woda w dalszym ciągu stoi na polach. 

Drugą propozycją zmiany do projektu, jaką zgłosił radny, było przesunięcie z 

rozdziału 75020 – Starostwo Powiatowe, w § 4300 kwoty 148 000 zł – zakup usług 

pozostałych, gdzie w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się wydatki o powyższą 

kwotę. Proponował przesunąć tę kwotę na rozdział 60014 – drogi, a konkretnie na 

położenie cienkiej nakładki na drodze Bramka – Samborowo w miejscowości 

Boguszewo, która w latach poprzednich nie była dokończona ze względu na brak 

środków. Most, który w tej chwili jest tam w budowie, zamyka tę drogę i jest okazja, 

żeby ją naprawić. Trzecim wnioskiem radnego był wniosek formalny o zarządzenie 

przerwy w obradach w celu umożliwienia Zarządowi ustosunkowania się do tych 

wniosków do budżetu. Powiedział, że nie twierdzi, iż budżet jest zły, ale jest on 

niesprawiedliwy, a przykładem są zadania w większości w gminach członków 

Zarządu. Radny powiedział, że złożył wniosek o środki na wykonanie nakładki 

asfaltowej w miejscowości Majdany Wielkie w ciągu drogi 1215N na odcinku 

Boguszewo, na który otrzymał odpowiedź Starosty, że ta propozycja została ujęta 

jako jedyna propozycja do przyszłorocznego budżetu powiatu. Stwierdził, że Zarząd 

nie pochylił się nad ta propozycją. W sprawozdaniu  

z prac Zarządu nie ma zapisane, czy wniosek jest przyjęty, czy jest odrzucony. 

Radny prosił o przegłosowanie najpierw wniosku formalnego. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że środki na promocję, w porównaniu  

z rokiem ubiegłym, nie wzrosły o te kwotę, o której mówił radny, tylko o kwotę 36 000 

zł. Jeżeli chodzi o melioracje, to od stycznia powstała spółka „Wody Polskie”, do 

której takie sprawy należy zgłaszać. Takich problemów jak zalewiska pól oraz dróg 

powiatowych w naszym powiecie jest bardzo dużo, ale zajmuje się tym ta spółka. 

Druga sprawa, to tych proponowanych przez radnego środków starczy na wykonanie 

150 m nakładki, bo takie są ceny nakładek asfaltowych. Starosta, w imieniu Zarządu, 

nie zgodził się na te propozycje, które przedstawił radny. 

 

Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że nikt nie wyjaśnił, na co ten wzrost  

o 112 000 zł jest przeznaczony. Zdaniem radnego, nic by się nie stało, gdyby 

pozostawiono w tym paragrafie takie same środki, jak w roku ubiegłym, natomiast 

można byłoby zrobić ważną rzecz dla mieszkańców i wyborców. Zapytał, na co jest 

przeznaczone 375 000 w promocji – zakup usług pozostałych. 
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Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że w części opisowej projektu budżetu na 

stronie 15 są wyszczególnione wszystkie wydatki , jeżeli chodzi o promocję  

w jednostkach samorządowych. 

 

Radny Zbigniew Zabłocki powiedział, że mieszka w okolicach terenów 

popegeerowskich i wie, że rowy melioracyjne rozkopane są przez duże 

przedsiębiorstwa, które ciężkim sprzętem wyorali drenaże. Stwierdził, że trzeba 

więcej wymagać od urzędów  miasta, bo przy remontach dróg zasypywane są rowy 

melioracyjne. Kwota przeznaczona w budżecie na 2018 rok jest na pewno za niska, 

ale powstała spółka i do niej należą te zadania. Radny wyraził nadzieję, że się 

poprawi kwestia odprowadzania wód. Dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych też czyści 

rowy. Stwierdził, że są to zaniedbania z kilkunastu lat. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  

i prosił radnego Brzozowskiego o sformułowanie swoich wniosków. 

 

Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że złożył wniosek formalny o zarządzenie 

przerwy na ustosunkowanie się Zarządu do wniosków zgłoszonych przez radnego do 

budżetu. Wniosek formalny głosowany jest w pierwszej kolejności.  

 

Starosta Andrzej Wiczkowski stwierdził, że jeżeli radny potrzebuje pomocy przy 

konstrukcji , to Pani Skarbnik pomoże mu. Powiedział, że w imieniu Zarządu, nie 

wyraża zgody na przerwę. 

 

Radny Grzegorz Kierozalski zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach dla 

higieny pracy. 

 

Przewodniczący ogłosił 5-minutową przerwę w obradach. 

 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił radnego 

Brzozowskiego o sformułowanie wniosków. 

 

Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że jego wniosek formalny nie został 

przegłosowany. Prosił Przewodniczącego o zastosowanie procedury, jaka jest 

wymagana przy tego rodzaju wnioskach formalnych. Przerwa, która została teraz 

zarządzona też nie została przegłosowana. Powiedział, że jeżeli Przewodniczący nie 

chce zarządzić głosowania w sprawie wniosku formalnego, to radny prosi o zapisanie 

tego faktu w protokole i więcej w tej kwestii nie będzie rozmawiał. Pozostałe wnioski 

nie są wnioskami formalnymi, tylko merytorycznymi do budżetu. 

 

Radny Dariusz Struk powiedział, że zostały złożone wnioski przez radnego, a do 

niektórych są wątpliwości, bo Starosta mówił o zmianie przepisów. Radny 

proponował, aby wypowiedział się na ten temat radca prawny, czy jest sens 

głosowania nad tymi wnioskami. Powiedział, ze musi wiedzieć , żeby podejmować 
świadome decyzje. 

 

Przewodniczący stwierdził, że radny Brzozowski wycofał swoje wnioski. 
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Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że Przewodniczący łamie prawo. 

 

Przewodniczący odpowiedział, że radny Brodiuk na każdej sesji łamie statut, kiedy 

nagrywa obrady, nie zgłaszając tego przewodniczącemu. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że wnioski złożone przez radnego 

Brzozowskiego są jak najbardziej zasadne. Powiat Ostródzki jest powiatem 

rolniczym. Zgadza się, że są duże przedsiębiorstwa, ale bardzo dużo jest też 
rolników, którzy nie są zrzeszeni w przedsiębiorstwa, Zdaniem radnego, trzeba im 

pomóc, bo są to mieszkańcy powiatu i wyborcy. Radny Brzozowski zgłosił trzy 

wnioski, które powinny być zapisane a później przegłosowane. 

 

Przewodniczący stwierdził, że wnioski są zapisane i przewodniczący chciał je, 

według zgłoszenia, przegłosować. 
 

Radny Grzegorz Kierozalski apelował do Przewodniczącego, aby „dla powszechnej 

spokojności”, przegłosował ten wniosek formalny, ponieważ wniosek został złożony. 

Przerwa się odbyła, ale wniosek można przegłosować. Wnioski merytoryczne zostały 

wycofane. 

 

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na doświadczenie i wielki szacunek do 

radnego Kierozalskiego, wniosek zostanie przegłosowany mimo, że przerwa już była. 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego 

Brzozowskiego o zarządzenie przerwy w obradach. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

„Za” wnioskiem głosowało 4 radnych, „przeciw” opowiedziało się 17 radnych, 1 osoba 

„wstrzymała się” od głosu. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 

Radny Cezary Pec zapytał, czy Rada będzie głosowała nad poprawkami do budżetu, 

bo radny nie słyszał, aby radny Brzozowski je wycofał. 

 

Przewodniczący stwierdził, że poprawki zostały wycofane. 

 

Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że w tej sytuacji, kiedy został 

przegłosowany wniosek formalny, może przystąpić do przedstawienia wniosków 

merytorycznych. Radny przedstawił następujące wnioski: 

1) przesunięcie z rozdziału 75075 – promocja, kwoty 112 100 zł do rozdziału 

01008 – melioracje wodne, 

2) przesunięcie  rozdziału 75020 – starostwa powiatowe, § 4300W, kwoty 

148 000 zł do rozdziału 60014 – drogi powiatowe. 

 

Przewodniczący zarządził glosowanie w sprawie powyższych wniosków do budżetu 

powiatu na 2018 rok. 
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W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Rada głosowała następująco: 

1) „za” wnioskiem głosowało 5 radnych, „przeciw” opowiedziało się 14 radnych, 3 

radnych „wstrzymało się” od głosu, 

2) „za” wnioskiem głosowało 6 radnych, „przeciw” głosowało 14 radnych, 2 

radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Wnioski nie uzyskały wymaganej większości. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XXXIII/254/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego 

na rok 2018, została podjęta 20 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  

i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski podziękował wszystkim radnym, którzy poparli budżet  

i stwierdził, że to jest dobry budżet, oparty na inwestowaniu. Podziękował również 
Pani Skarbnik i całemu wydziałowi, za pracę nad budżetem. Podziękował Zarządowi 

Powiatu, spod którego ręki ten budżet wyszedł. Zdaniem Starosty, jest to dobry 

budżet na koniec kadencji, która przyniesie poprawę jakości życia na terenie 

naszego powiatu. Podziękował wszystkim za wsparcie budżetu. 

 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie rozkładu godzin pracy oraz 

dyżurów aptek ogólnodostępnych 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 XXXIII/255/2017 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz 

dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu 

ulicy i chodnika, a także utrzymaniu zimowym chodnika na terenie miejscowości 

Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty  

w latach 2018-2019, było kolejnym punktem porządku obrad. 

 

Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 

sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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 XXXIII/256/2017 w sprawie powierzenia zadania polegającego na 

sprzątaniu ulicy i chodnika, a także utrzymaniu zimowym chodnika na terenie 

miejscowości Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity – Marzewo – Sambród 

– Małdyty w latach 2018-2019, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad było przekazanie Wojewodzie Warmińsko-

Mazurskiemu oraz rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Ostródzie , 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. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XXXIII/257/2017 w sprawie przekazania Wojewodzie Warmińsko-

Mazurskiemu oraz rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

 

Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 

sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 

Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XXXIII/258/2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2018 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu 

na 2018 rok, było następnym punktem porządku obrad. 

 

Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 

sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XXXIII/259/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 

Powiatu na 2018 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 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 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 XXXIII/260/2017 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 15 do 

protokołu. 

 

 

 Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, było kolejnym punktem porządku obrad. 

 

Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 

sprawie. 

Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.  

Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska  

i Geodezji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
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Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 

Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał. 

Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk zapytał, jak to się ma do uchwały, którą Rada podjęła na 

ostatniej sesji, przekazując kompetencje Rady Zarządowi. Zdziwił się, dlaczego 

Zarząd występuje z propozycją podjęcia tych uchwał, skoro takie upoważnienie już 
od Rady dostał. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że na posiedzeniach komisji 

przedsesyjnych ta sprawa była wyjaśniania. Zachęcał radnych, którzy nie pracują  

w komisjach, aby przychodzili na posiedzenia komisji przedsesyjnych, gdzie 

szczegółowo omawiane są tematy, będące przedmiotem obrad Rady. Starosta 

wyjaśnił, że dzięki uchwale podjętej na ostatniej sesji, Zarząd otrzymał pozwolenie 

Rady na podejmowanie decyzji w sprawie przedłużania istniejących umów. 

Proponowane w dniu dzisiejszym uchwały zmierzają do tego, żeby odzyskać VAT  

z inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku przychodni. W dniu dzisiejszym 

została podpisana umowa i dzięki temu, że wprowadzamy opłaty 25 000 zł 

miesięcznie za dzierżawę, będziemy mogli przez 5 lat odzyskać VAT, który jest 

kosztem niekwalifikowanym w tym projekcie. Zarząd nie może przedłużyć dzierżawy, 

bo są to nowe umowy. Wcześniej była jedna umowa na dzierżawę budynku szpitala i 

budynku przychodni. Obecnie są to dwie nowe umowy, a Zarząd otrzymał 

kompetencje tylko do przedłużania umów już istniejących. 

 

Radca Prawny Marcin Walerzak wyjaśnił, że w uchwale Rady Powiatu z dnia 29 

listopada nie chodzi o przekazanie kompetencji Rady do kompetencji Zarządu. Czym 

innym jest zgoda na przedłużenie trwania umowy, a czym innym jest wyrażenie 

zgody na tryb bezprzetargowy, co również zauważył Wojewoda i ta uchwała została 

opublikowana 20 grudnia br., a rozstrzygnięcie nadzorcze nie wpłynęło. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że solidnie pracuje  w Komisji Rewizyjnej i 

nie opuścił ani jednego posiedzenia. Na posiedzenia innych komisji nie otrzymuje 

zawiadomień. Natomiast obowiązkiem Starosty, jako przewodniczącego Zarządu, 

jest wyjaśnienie każdej rzecz, jeśli radny ma wątpliwości. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie  

i poddał pod głosowanie projekty uchwał. 

 

W głosowaniach wzięło udział 22 radnych. 

Uchwała Nr XXXIII/261/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości Powiatu Ostródzkiego (przy ul. Jagiełły 1 w Ostródzie zabudowanej 

budynkiem szpitala – na rzecz PZOZ w Ostródzie SA), została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Uchwała Nr XXXIII/262/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości Powiatu Ostródzkiego (przy ul. Kościuszki 2  w Ostródzie 

zabudowanej budynkiem przychodni, z wyłączeniem lokalu użytkowego nr 1 – na 

rzecz PZOZ  

w Ostródzie SA), została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do sprawozdania i otworzył dyskusję w tym 

punkcie. 

 

Radny Artur Munje powiedział, że w pkt 39 sprawozdania jest informacja, że Zarząd 

pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Ostródy o wyrażenie zgody na 

wydatkowanie w 2018 roku środków w wysokości 125 000 zł, pochodzących z 

zajęcia pasa drogowego w 2017r., na modernizację nawierzchni ulicy Plebiscytowej. 

Zapytał w jakim stopniu będzie modernizowana ta ulica, czy to będzie w 2018 roku i 

czy to są pieniądze tylko na dokumentację. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że to są środki z dotacji powiatu 

przekazanej gminie na utrzymanie dróg. Ze względu na czas, który nie pozwoliłby na 

wykonanie tej inwestycji, Zarząd zgodził się na wykonanie tego zadania i rozliczenie 

tego 1 mln nastąpiło w przyszłym roku. 

 

Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że w punkcie 21 sprawozdania jest 

informacja o zawarciu aneksu do porozumienia z firmą Budimex, którego 

przedmiotem było ustalenie trasy, czasu trwania oraz warunków korzystania z dróg 

powiatowych na potrzeby związane z budową drogi Nr 7, m.in.: droga Bramka – 

Tarda – Miłomłyn – Samborowo oraz Zalewo – Miłomłyn. Radny zapytał, co będzie 

robione na tych drogach w zamian za korzystanie z nich. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska odpowiedziała, ze to jest 

przedłużenie porozumienia, które obowiązywało w poprzednich latach. Porozumienie 

jest zawarte na kilka dróg, a to co miało być zrobione na terenie gminy Miłomłyn, 

zostało już zrobione, tj. została zrobiona ulica biegnąca przez cały Miłomłyn. 

Budimex już nie będzie korzystał z dróg na terenie tej gminy. W związku z tym, że 

porozumienie nie dotyczy tylko tych dróg, a firma nie wywiązała się jeszcze ze 

wszystkich ustaleń zawartych w porozumieniu, został zawarty aneks do końca 

czerwca 2018r. 

 

Radny Dariusz Struk stwierdził, że zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców, objazdem 

przez Stare Jabłonki, który powstał w związku z przebudową mostu na drodze Nr 16, 

przejeżdżają również Tiry, a powinny jechać przez Olsztynek. Nadal jest tam 15t, 

dlatego te duże samochody jeżdżą. Miało tam być 3,5 t i zakaz wjazdu Tirów. Prosił  
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o zajęcie się tym problemem. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że problem istnieje. Były monity do Policji 

o zwiększenie patroli. Po zwiększeniu patroli, tych samochodów ciężarowych jest 

mniej. Ograniczenie jest, tylko kierowcy Tirów łamią przepisy. Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad wyremontowała i przygotowała bardzo dobrze tę drogę 

wraz z chodnikiem i ona zostanie jak zakończy się objazd, ale trzeba uczulać służby, 

aby więcej kontrolowały przejazd Tirów tą drogą. 

 

Radny Stanisław Brzozowski  zapytał, czym kieruje się Zarząd rozpatrując niektóre 

wnioski o dofinansowanie, pozytywnie a niektóre negatywnie. Jako przykład radny 

podał informację zawartą w pkt 27 sprawozdania, gdzie negatywnie rozpatrzono 

wniosek Ostródzkiego Klubu Kyokushin Karate, natomiast przyznano 300 zł dla 

MLKS „Ostródzianka” na II Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym. 

 

Radny Olgierd Dąbrowski stwierdził, że zwykle samorządy starają się wspierać te 

dyscypliny sportowe, które przynoszą większe pożytki promocyjne. Tenis stołowy, to 

jest wielka ostródzka tradycja od czasów wojny. Ostróda obok Olsztyna jest historią 

tenisa stołowego na Warmii i Mazurach. Tenis stołowy jest znakiem rozpoznawczym 

naszego powiatu, gminy i miasta. Sporty walki są pożyteczne, ale z ich powodu 

Ostróda nie jest identyfikowana, natomiast identyfikowana jest z tenisem stołowym. 

 

Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że te dofinansowania są rzędu 300, 400 zł. 

Ostródzianka  dostała dofinansowanie w wysokości 300 zł, Klub Karate nie otrzymał 

dofinansowania, ą środki na promocję w budżecie powiatu opiewają na kwotę 

456 000 zł. 

 

Przewodniczący Wojciech Paliński wspomniał, że Klub Karate otrzymał w tym roku 

grant z powiatu na kilka tysięcy złotych. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że Zarząd przede wszystkim 

dofinansowuje dzieci lub młodzież z terenu powiatu. Wniosek, który został 

negatywnie rozpatrzony przez Zarząd, dotyczył wyjazdu trzech osób dorosłych na 

Mistrzostwa MMA we Florencji i to jest główny powód takiej decyzji Zarządu. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie. 

 

 

 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 

radnych. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Radny Zbigniew Zabłocki podziękował za zaplanowanie w budżecie na 2018 rok 

remontu drogi ulica Daszyńskiego w Miłakowie. Stwierdził, że po 13 latach udało się 

doprowadzić do realizacji tego zadania. Radny, w związku z powyższym, złożył 

wniosek o zwrócenie  się do Inspekcji Transportu Drogowego w sprawie 
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kontrolowania przejazdu po tej drodze samochodów powyżej 10t, bo takie jest 

ograniczenie na tej drodze. W przeciwnym wypadku, droga będzie znów zniszczona. 

Samochody powyżej 40t przejeżdżają tą drogą przeważnie nocą i bardzo ją niszczą. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

 

 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski życzył wszystkim na przyszły rok zdrowia i siły do 

działania na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Stwierdził, że jest przekonany, iż 
te wszystkie działania, które są planowane i realizowane zmierzają do poprawy 

jakości życia wszystkich mieszkańców. Przypomniał, że kiedy został Starostą mówił, 

że ta kadencja będzie kadencją współpracy. Wyraził nadzieję, że ta współpraca 

między samorządami i innymi instytucjami jest widoczna. Życzył dobrego roku i żeby 

był to dobry rok dla naszego samorządu, radnych, mieszkańców i ich rodzin. 

 

Radny Grzegorz Kierozalski stwierdził, że budżet który Rada przyjęła w dniu 

dzisiejszym jest bardzo obfity w inwestycje. Radny życzył Zarządowi, aby poradził 

sobie z realizacją tych zadań i z wykonaniem tego budżetu. 

 

Przewodniczący złożył życzenia radnym i wszystkim mieszkańcom powiatu. 

 

 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXXIII sesję 

Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji. 

 

 

 
Protokołowała 

Barbara Węglarz 
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