PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 20 grudnia 2013r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1017, zakończono o godz. 1320.
Podjęto uchwały od Nr XXXIV/249/2013 do Nr XXXIV/258/2013.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXXIV sesję
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa,
zaproszonych gości, w tym przede wszystkim Pana Henryka Hocha
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie. Na podstawie listy obecności
stwierdziła kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne
uchwały Rada Powiatu.
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Cezarego Wawrzyńskiego.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2013-2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
4. Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2013 i ustalenie planu finansowego tych wydatków, w tym podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2014-2017.
6. Uchwalenie budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2014 rok, w tym podjęcie
uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie
pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Ostródzkiego ze
Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2013 roku
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
10. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok, w tym podjęcie
uchwały.
11. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2014 rok, w tym
podjęcie uchwały.
12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji
uchwał Rady.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14. Sprawy różne.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu z dnia 29 listopada
2013r.
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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
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

i

Gospodarki

Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/249/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2013-2020, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 2 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
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

i

Gospodarki

Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/250/2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było ustalenie wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 i ustalenie planu finansowego
tych wydatków, w tym podjęcie uchwały.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
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Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

i

Gospodarki

Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/251/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 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 na lata 2014-2017.
Przewodnicząca przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwała Nr RIO.IV-0120-360/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu Ostródzkiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ostródzkiego na lata 2014-2017, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że na podstawie uchwały
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącej opinii
o przedłożonym projekcie oraz wniosków jednostek, Zarząd Powiatu wnosi
następujące zmiany do projektu uchwały:
1) w nazwie projektu uchwały zmienia się czasokres uchwały tj.: „na lata 20142028”,
2) w podstawie prawnej projektu uchwały dodaje się art.243 ustawy o finansach
publicznych,
3) w § 1 projektu uchwały, ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Przyjmuje się
wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2028 wraz z prognozą spłaty
długu w latach 2014-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”,
4) w załączniku Nr 2 do projektu uchwały wprowadza się nowe przedsięwzięcie
pn. „Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w
Miłakowie” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego program Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w wysokości 280 421 zł na
2014r. oraz 93 772 zł na 2015r. (100% dofinansowania zewnętrznego),
5) w związku ze zmianą zapisów uchwały budżetowej na 2014 rok, dokonuje się
odpowiednio zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej.
Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wniosku
Zarządu.

4

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła proponowane przez Zarząd zmiany do projektu 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
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

i

Gospodarki

Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i
przedstawiła projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/252/2013 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2014-2028, została podjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Powiatu
Ostródzkiego na 2014 rok, w tym podjęcie uchwały.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że na podstawie uchwały
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącej opinii
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej oraz wniosków jednostek, Zarząd
Powiatu wnosi następujące zmiany do projektu uchwały:
1) w § 10 projektu uchwały w ust.1 skreśla się pkt 2,
2) w § 10 projektu uchwały w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dokonywania
zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia
i wynagradzania ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia
i zmniejszenia, w ramach działu”.
3) w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków budżetu powiatu na
2014 rok” wprowadza się rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, § 4210
w kwocie 1 000 zł oraz w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w § 4210
zmniejsza się kwotę o 1 000 zł do kwoty 4 000 zł. Odpowiednio dokonuje się
zmian w załączniku nr 2a,
4) w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków budżetu powiatu na
2014 rok” w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej, tworzy się § 4550 w wysokości 790 zł, a kwotę w § 4300 zmniejsza
się o 790 zł do wysokości 68 710 zł. Odpowiednio dokonuje się zmian
w załączniku nr 2a,
5) wprowadza się do budżetu powiatu zadanie pn. „Rozwój naszą szansą –
edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie” współfinansowanego ze
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego program Kapitał
Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
w wysokości 280 421 zł na 2014r. (100% dofinansowania zewnętrznego).
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W związku z powyższym dokonuje się zmian w rozdziale 85395 – Pozostała
działalność odpowiednio w załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetu powiatu
na 2014 rok”, w załączniku nr 2 i 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na
2014r.” oraz w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz
pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi”,
6) w § 1 projektu uchwały zmienia się kwota dochodów budżetu na kwotę
118 252 479 zł, a dochodów bieżących na kwotę 107 634 527 zł, dochody
majątkowe pozostają bez zmian,
7) w § 2 w ust. 1 projektu uchwały zmienia się kwota wydatków budżetu powiatu
na kwotę 116 352 479 zł, a wydatków bieżących na kwotę 107 544 792 zł,
wydatki majątkowe pozostają bez zmian,
8) w § 2 w ust. 3 projektu uchwały zmienia się kwota wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na kwotę 8 914 587 zł.
Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wniosku
Zarządu Powiatu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie przyjęła proponowane przez Zarząd zmiany do projektu uchwały.
Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście Ostródzkiemu Włodzimierzowi Brodiukowi.
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwała Nr RIO.IV-0120-359/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ostródzkiego projekcie uchwały budżetowej
na 2014 rok, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, natomiast Komisja Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia zaopiniowała projekt budżetu negatywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

i

Gospodarki

Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Edmund Winnicki powiedział, że jako przedstawiciel gminy Morąg, nie znalazł
w tym budżecie żadnego zadania realizowanego w gminie Morąg, gminie Miłakowo
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i gminie Grunwald mimo, że podatki od osób fizycznych płacone są przez tych
mieszkańców. Zdaniem radnego, jest to w jakiś sposób okradanie tych mieszkańców
i wyborców. Jest to dochód własny, który powinien być przeznaczony na inwestycje
w tych gminach. Radny, w imieniu Klubu Radnych, złożył wniosek o zabezpieczenie
w budżecie środków na następujące zadania:
1) budowa chodnika przy ul. Leśnej w Morągu – 120 000 zł,
2) budowa chodnika w miejscowości Słonecznik, przy drodze powiatowej
w kierunku szkoły – 70 000 zł,
3) budowa chodnika w Miłakowie – 80 000 zł,
4) budowa chodnika w miejscowości Mielno, gmina Grunwald – 80 000 zł.
Środki na te zadania w kwocie 350 000 zł, radny proponował przesunąć z rezerwy
ogólnej. Stwierdził, że wykonanie tych chodników zwiększy bezpieczeństwo dzieci
w drodze do szkoły.
Radna Teresa Stasiulewicz złożyła wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie
powiatu na 2014 rok w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali do
cięć cesarskich w szpitalu w Ostródzie. Środki na ten cel radna proponowała
przesunąć z promocji. Zdaniem radnej, sala do cięć cesarskich na pewno będzie
lepszą promocją powiatu, niż jedna czy druga impreza, o których po miesiącu już nikt
nie pamięta.
Radna Bogusława Orzechowska powiedziała, że przychyla się do wniosku radnej
Stasiulewicz o dofinansowanie wyposażenia sali cięć cesarskich, bo uważa, że jest
to bardzo ważne. Stwierdziła jednak, że można poczekać i jeżeli w przyszłym roku
będą dodatkowe środki w budżecie, można je przeznaczyć na ten cel. Przypomniała,
że występowała o dofinansowanie do szczepień przeciwko krztuścowi, ale z tym
zadaniem również można poczekać. Powiedziała, że radny Winnicki mija się
z prawdą mówiąc, że Morąg w tej kadencji nie otrzymał żadnych środków, bo
przecież w ubiegłym roku powiat przeznaczył pieniądze dla szpitala w Morągu.
Zdaniem radnej, należy głosować za przedstawionym budżetem, a poprawek można
będzie dokonywać w trakcie roku. Stwierdziła, że będzie głosowała za tym budżetem.
Radny Tadeusz Łopata apelował o poparcie wniosku radnego Winnickiego w sprawie
środków na budowę chodnika w Miłakowie, z uwagi na pomoc gminy Miłakowo
w organizacji dożynek powiatowych.
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że przy tylu inwestycjach zrealizowanych,
powiat ma tylko 40% zadłużenia. Jako powiat wydaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat
160 mln zł na inwestycje i remonty, w Morągu również, zachowując wymagane
wskaźniki. W związku z powyższym, budżet powiatu ma się doskonale. Starosta
przypomniał, że w SOSW w Szymanowie zostały zrealizowane inwestycje na 5 mln
zł, 1,4 mln zł, to koszt drogi tzw. Schetynówki, też na terenie Morąga, ZSZiO
w Morągu, to wszystko inwestycje w gminie Morąg. Można mówić, że za mało, bo
zawsze można byłoby więcej, ale nie można mówić, że nic się nie robi. W gminie
Grunwald też były remontowane drogi, nakładka o długości 300 m. Powiedział, że
w ubiegłym roku Rada przeznaczyła 100 000 zł na szpital w Morągu, więc dla
szpitala w Ostródzie również trzeba wygospodarować jakieś pieniądze, ale należy
zastanowić się na co, co jest najbardziej potrzebne. Starosta proponował, aby Prezes
spółki, który jest obecny na sali, powiedział co jest najpilniejsze.
Przewodnicząca udzieliła głosu Prezesowi PZOZ w Ostródzie SA.
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Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Sawicki stwierdził, że szpital w Ostródzie, jak każdy
inny, nazywany jest „workiem bez dna”. Jeżeli rada postanowi, że sala cięć
cesarskich jest najpilniejsza, to środki które przeznaczy, będą wydatkowane na ten
cel. Jednak priorytetem dla naszego szpitala jest obecnie diagnostyka, tj. zakup
nowych usg, zakup nowych inkubatorów, ponieważ sprzęt się starzeje. Sala do cięć
jest inwestycją podnoszącą prestiż naszego szpitala, ale nie konieczną natychmiast.
Szpital spełnia pod względem opieki nad noworodkiem wymagania Narodowego
Funduszu Zdrowia. Te wymagania dla tzw. pierwszego szczebla referencyjnego,
to jest posiadanie sali operacyjnej przystosowanej do cięć ze stanowiskiem do
resuscytacji i szpital taką salę posiada. Powiedział, że z wdzięcznością przyjmie
każde środki na rozwój tego szpitala, ale chciałby, aby te wydatki korelowały z tym,
co zdaniem zarządu szpitala jest w pierwszej kolejności potrzeb.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk wyjaśniła, że udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych stanowi 10,72% w naszym budżecie. Jest to kategoria dochodów
własnych, których nie wykonujemy. W tym roku mieliśmy plan 12 277 000 zł, a nie
wykonamy 550 000 zł. Powiat nie zostawia szpitala w Ostródzie bez pomocy,
ponieważ poręczył część obligacji na rozwój szpitala, część obligacji powiat
zabezpieczył w formie umowy wsparcia. Skutki tej umowy wsparcia są w budżecie na
2014 rok, o czym mówione było na posiedzeniach komisji przedsesyjnych. W tym
roku zakupiliśmy ktg do badania tętna płodu za ponad 7 000 zł. Zakup tego sprzętu
spowoduje, że szpital będzie zobowiązany świadczyć usługi dla kobiet ciężarnych
bezpłatnie.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że każdy samorząd w Polsce walczy z tymi
wskaźnikami, a one znane są już od 2009 roku, bo z tego roku jest ustawa
o finansach publicznych. Nie można tu mówić o zaskoczeniu i można się było do
tego przygotować. Powiedział też, że wydatki budżetu wynoszą ponad 116 mln zł,
a suma zgłoszonych wniosków przez radnych to kwota 500 tys. zł. Zdaniem radnego,
należy przychylić się do tych wniosków, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby
środki na chodniki, które teraz zostałyby przesunięte z innych wydatków, przywrócić
w ciągu roku. Dzięki temu budżet byłby uchwalony jednogłośnie. Radny zapytał
Prezesa, czy 800 tys. akcji zostanie przez spółkę wykupione, czy ten obowiązek
spadnie na mieszkańców powiatu.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że zwrot w ciągu roku środków na
rezerwę jest niemożliwy, ponieważ rezerwy ogólnej nie można zwiększać. Jeżeli
chodzi o zwrot na promocję, to jest taka możliwość. Wyliczenie przez radnych kwoty
rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która miałaby pozostać, jest
zgodne z przepisami. Natomiast kwota rezerwy ogólnej w wysokości 120 000 zł,
wyliczona przez radnych zgodnie ze wskaźnikami jest wystarczająca, jednak za niska
przy tak uchwalonym budżecie. Przy niedoszacowaniu budżetu i ograniczeniu
wydatków bieżących, gdzie nie ma przewidzianych remontów w naszych
jednostkach, zwłaszcza oświatowych, korzysta się z rezerwy. Zmniejszenie tej
rezerwy pozbawia Zarząd możliwości szybkiego działania i sięgania po środki
w nagłych przypadkach.
Radna Teresa Stasiulewicz poinformowała, że oddział ginekologiczno-położniczy jest
na III piętrze, natomiast sala operacyjna znajduje się piętro niżej. Jest jedna sala
przystosowana do ratowania noworodka i, zdaniem radnej, sprzęt z tej sali mógłby
być przeniesiony do sali na oddziale położniczym, co zmniejszyłoby koszty
wyposażenia tej sali. Interwencja w nagłych przypadkach położniczych wymaga
szybkiej reakcji, to jest kwestia 3-4 minut, a zwłaszcza, że windy są bardzo stare
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i często się psują, więc sala operacyjna na oddziale położniczo-ginekologicznym jest
bardzo potrzebna.
Radny Edmund Winnicki powiedział, że radni morąscy zawsze będą popierali dotację
dla szpitali, czy to morąskiego, czy ostródzkiego. Stwierdził, że Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, to nie cała gmina Morąg. Hierarchię potrzeb
w gminie określiła Rada Miejska, Burmistrz i radni powiatowi reprezentujący tę
gminę. Apelował o poparcie wniosków, które wcześniej przedstawił.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że w prezentacji na sesji absolutoryjnej
przedstawi te inwestycje na 160 mln zł w powiecie, w Morągu również. Jeśli chodzi
o wnioski radnego Winnickiego, to Rada ma cały rok na to, aby przesunąć środki na
ten cel. Powiedział, że jest za tym, aby przeznaczyć środki na szpital w Ostródzie,
ale to Zarząd Spółki będzie decydował na co one zostaną wydatkowane.
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, że jako przedstawiciel gminy Dąbrówno nie
domaga się inwestycji w tej gminie mimo, że w tej kadencji nie zostało tam nic
zrobione. Gmina Grunwald, z okazji rocznicy Bitwy w 2010 roku, bardzo dużo
zyskała. Drogi powiatowe w gminie Dąbrówno mają największą ilość dróg
gruntowych, które są bardzo ciężkie do przejechania jesienią czy zimą, mimo to
radny nie domaga się żadnych środków, bo wie jakie są wskaźniki w tym budżecie.
Jest za wnioskiem radnej Stasiulewicz, nie mniej jednak, ten budżet trzeba uchwalić,
a w trakcie roku należy naciskać, aby te pieniądze się znalazły. W gminie Dąbrówno
jest bardzo dużo dróg, gdzie nie ma chodników, a dzieci też chodzą do szkoły.
Stwierdził, że będzie głosował za tym budżetem, licząc na to, że w trakcie roku
otrzyma jakieś środki dla swojej gminy.
Wicestarosta Stanisław Brzozowski powiedział, że wymagania społeczeństwa,
szczególnie na terenach wiejskich są duże, ponieważ są duże zaniedbania z lat
poprzednich. Niektórzy radni są adwokatami i mówią w imieniu innych gmin, a gmina
Miłomłyn nie ma w tym budżecie nic na inwestycje. Stwierdził, że też chciałby
powiedzieć swoim wyborcom, co zrobi w tej gminie w 2014 roku, a nic nie zrobi, bo
budżet nie pozwala. Zapytał, czy jest teraz możliwość dokonywania zmian
w budżecie, skoro Rada przyjęła już wieloletnią prognozę finansową.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że przepisy są tak zagmatwane,
że trudno powiedzieć. Rada przyjmuje wieloletnią prognozę finansową jako pierwszą,
bo jest to większy czasokres, ale uchwała budżetowa przekłada się na wieloletnią
prognozę finansową.
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że proponowany przez niego wniosek powoduje
tylko przesunięcia w budżecie, nie wprowadza nic nowego. Jeśli chodzi o gminę
Miłomłyn, wspomniał radny, to w tym budżecie nie otrzymała nic, ale we
wcześniejszych latach tej kadencji były prowadzone tam inwestycje.
Radna Teresa Stasiulewicz prosiła o wstrzymanie się ze sprzedażą ośrodka
w Faltyjankach, ponieważ docelowo powiat uzyska większe środki z przekazania go
Zespołowi Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie, niż ze
sprzedaży.
Radny Cezary Pec proponował zrezygnować z wykonania jednego chodnika, ujętego
we wniosku radnego, w gminie Morąg, co pozwoli zostawić wyższą kwotę rezerwy
ogólnej.
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Radny Artur Munje zapytał, czy któraś z gmin dokłada się do tych chodników.
Proponował poczekać na deklaracje gmin i dopiero podjąć decyzję w sprawie
wykonania tych chodników.
Radny Jan Kacprzyk poinformował, że Wójt gminy Grunwald deklaruje partycypację
w 50% w kosztach projektu chodnika.
Radny Edmund Winnicki powiedział, że we wnioskach wójtów i burmistrzów o ujęcie
w budżecie wykonania chodników były deklaracje partycypowania w kosztach tych
zadań. Stwierdził, że w przypadku ujęcia tych zadań w budżecie, jest możliwość
zmniejszenia proponowanych środków na chodniki.
Starosta Włodzimierz Brodiuk wspomniał, że partnerstwo polega na obopólnej
współpracy. Następnie Starosta złożył wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie.
Wicestarosta Stanisław Brzozowski przypomniał swoje pytanie, czy po przyjęciu
wieloletniej prognozy finansowej można dokonywać zmian w budżecie powiatu.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że te wnioski nie spowodują
zmian kwoty wydatków, nie zmieni się również deficyt. Ulegnie tylko zmianie rezerwa.
Nie ma to bezpośredniego przełożenia na zmianę wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik poinformowała, że rezerwa, jeśli nie zostanie rozwiązana, będzie mogła być
wykorzystana na pokrycie nie niewykonanych dochodów z PIT.
Radny Edmund Winnicki prosił o potraktowanie tych czterech chodników, jako jeden
wniosek.
Radna Irena Jara wnioskowała o wykonanie chodnika w miejscowości Smykowo, na
który została już wykonana dokumentacja i chodnik czeka na realizację. Jest
zapewnienie Wójta, że gmina będzie partycypowała w kosztach tego chodnika,
którego koszt wynosi 200 tys. zł.
Przewodnicząca przypomniała, że dyskusja na temat budżetu została zamknięta i nie
ma dodatkowych wniosków. Następnie poddała pod głosowanie wniosek radnego
Winnickiego o zabezpieczenie w budżecie środków na następujące zadania:
5) budowa chodnika przy ul. Leśnej w Morągu – 120 000 zł,
6) budowa chodnika w miejscowości Słonecznik, przy drodze powiatowej
w kierunku szkoły – 70 000 zł,
7) budowa chodnika w Miłakowie – 80 000 zł,
8) budowa chodnika w miejscowości Mielno, gmina Grunwald – 80 000 zł.
Środki na te zadania w kwocie 350 000 zł, radny proponował przesunąć z rezerwy
ogólnej.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada, 10 głosami „za”, przy 11 głosach „przeciw”, nie wyraziła zgody na
wprowadzenie proponowanych zadań do budżetu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnej Stasiulewicz
o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu w kwocie 150 000 zł
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z przeznaczeniem na wyposażenie sali do cięć cesarskich w szpitalu w Ostródzie.
Środki na ten cel radna proponowała przesunąć z promocji.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Rada, 10 głosami „za”, przy 10 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”,
nie wyraziła zgody na wprowadzenie proponowanego zadania do budżetu.
Przewodnicząca przedstawiła treść projektu uchwały i poddała pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/253/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego
na rok 2014, została podjęta 15 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował, w imieniu całego Zarządu, wszystkim
radnym za świadomy i merytoryczny głos w sprawie budżetu powiatu.
Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że podjęcie uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg,
których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie, jest kolejnym punktem porządku
obrad.
Następnie 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
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

i

Gospodarki

Radna Ewa Szczurowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/254/2013 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za
zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie,
została podjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wystąpienia Powiatu Ostródzkiego ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej
Polskiej Euroregion Bałtyk.
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie.
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Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Gospodarki

Radna Ewa Szczurowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że poprzez wystąpienie ze Stowarzyszenia
powiat zaoszczędzi 5 000 zł rocznie, Jednak, zdaniem radnego, powinna się odbyć
na forum komisji dyskusja na temat osiągnięć powiatu, jak również innych powiatów,
będących członkami takich stowarzyszeń. Po takiej analizie dopiero można
podejmować decyzję o wystąpieniu, bądź nie, z danego stowarzyszenia. Być może
wina leży po naszej stronie, że nic nie osiągnęliśmy. Jeżeli powodem jest
oszczędność 5 000 zł rocznie, to można zaoszczędzić 8 000 zł nie przekazując
dotacji na Biuro w Brukseli. Powiat ostródzki został pokrzywdzony tym, ze nie znalazł
się w małym ruchu granicznym. Radny stwierdził, że należy apelować o przyłączenie
powiatu do małego ruchu granicznego, a Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk jest
uprawnione do wnioskowania o przyłączenie Powiatu Ostródzkiego te tego ruchu.
Należy zażądać, aby Stowarzyszenie taką uchwałę podjęło. Radny zapytał, co Biuro
w Brukseli robiło w tym kierunku, czy kiedykolwiek zawnioskowało o umieszczenie
Powiatu Ostródzkiego w małym ruchu granicznym. Powiedział, że jest przeciwko
występowaniu ze Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk, dopóki nie rozpatrzy się
wszystkich stowarzyszeń, w których jesteśmy i sprawdzi, co można było osiągnąć.
Naczelnik Wydziału Promocji Henryk Kropidłowski powiedział, ze jako przedstawiciel
Powiatu Ostródzkiego w tym Stowarzyszeniu, brał udział w większości zebrań
walnych i nie przypomina sobie żadnego punktu poświęconego akcji przekonywania
posłów czy europosłów do wnioskowania o przyłączenie całego województwa
warmińsko-mazurskiego do małego ruchu granicznego. Powiat Ostródzki
przystępując do Stowarzyszenia w 2005 roku, kiedy funkcjonowała końcówka
funduszy przedakcesyjnych, liczył na wsparcie finansowe do projektów dotyczących
współpracy transgranicznej. Złożyliśmy nawet jeden wniosek, kiedy Euroregion
Bałtyk był instytucją zarządzającą w tym programie i miał wpływ na dzielenie
pieniędzy. Niestety Powiat Ostródzki tego dofinansowania nie otrzymał.
Uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach, jak pozyskiwać pieniądze z tych programów,
ale żadnych efektów nie osiągnęliśmy. Euroregion jest stowarzyszeniem przede
wszystkim gmin, a powiaty są tylko dwa (Ostródzki i Nowomiejski). Zdaniem
naczelnika, wejście powiatu do małego ruchu granicznego nie będzie zależało od
Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk, chociaż powinno zależeć.
Radny Artur Munje stwierdził, że Euroregion Bałtyk prawdopodobnie będzie
dysponentem funduszy unijnych w nowym rozdaniu, więc dobrze byłoby być
członkiem tego stowarzyszenia. Dzięki temu, że powiat jest członkiem, do tego
stowarzyszenia mogli zwracać się różnych sprawach przedsiębiorcy z terenu
powiatu. Po wystąpieniu powiatu, nie będą mieli takiej możliwości. Jeżeli wystąpimy,
nie będziemy mogli liczyć też na pomoc stowarzyszenia w staraniu się o uznanie za
rejon małego ruchu granicznego.
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Starosta Włodzimierz Brodiuk przypomniał, że Rada wystosowała do Parlamentu
Europejskiego swoje zaniepokojenie w tej sprawie, ale nie dało to żadnego rezultatu.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie
i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/255/2013 w sprawie wystąpienia Powiatu Ostródzkiego ze
Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, została podjęta
11 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2013 roku przeznacza
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

i

Gospodarki

Radna Ewa Szczurowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/256/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2013 roku
przeznacza
się
środki
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Dziewiątym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2014 rok, w tym podjęcie uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/257/2013 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2014 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
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Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planów pracy komisji
Rady Powiatu na 2014 rok, w tym podjęcie uchwały.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/258/2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady
Powiatu na 2014 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Artur Munje zapytał, dlaczego Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Ostródzie o umorzenie ostatniej raty należności płatnej w 2014 roku za zakupiony
budynek po byłej siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 19A
w Ostródzie.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że Stowarzyszenie nie ma
trudności, jeśli chodzi o działalność bieżącą. Potrzeba środków pojawiła się
w związku z remontem zakupionego budynku. Zarząd, z uwagi na trudną konstrukcję
budżetu, nie wyraził zgody na umorzenie tej ostatniej raty.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Radny Cezary Pec poinformował, że tak jak wszyscy radni, otrzymał pismo od
kierownika Filii w Ostródzie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
w Elblągu. Z tego pisma wynika, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
chce powiatowi przekazać subwencję na prowadzenie działalności, jak również
działkę i budynek biblioteki w Ostródzie. Radny wyraził zdziwienie, dlaczego powiat
nie chce przejąć tego zadania.
Przewodnicząca stwierdziła, że Zarząd przygotowany jest na udzielenie radnym
odpowiedzi w tej sprawie.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk odpowiedziała, że to Marszałek powinien się
wypowiedzieć w kwestii wysokości dotacji. Pieniądze z subwencji na biblioteki
pedagogiczne są nie znaczone. Marszałek otrzymuje subwencję na zadania
pozaszkolne i jest ona liczona od ilości uczniów ogółem. W naszym powiecie z takiej
subwencji finansowane są poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Prawdopodobnie
Panu Marszałkowi nie starcza tej subwencji, którą dostaje na zadania pozaszkolne,
żeby sfinansować wszystkie biblioteki pedagogiczne i inne zadania należące do tego
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działu. Nie było deklaracji Marszałka dotyczącej wysokości subwencji i nie wiadomo
czy wystarczyłaby ona na utrzymanie i wynagrodzenie pracowników. Przejmując
bibliotekę, powiat prowadziłby rozmowy z Marszałkiem, a nie z dyrektorem biblioteki.
Stwierdziła, że gmina miejska Ostróda jest zainteresowana przejęciem tej biblioteki.
Nie wiadomo na jaki okres przekazywana byłaby ta dotacja z subwencji.
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że trzeba spojrzeć na to z innego punktu
widzenia. Samorząd jest po to, żeby dopłacał utrzymując coś, co jest ponadgminne,
bo po to został powołany. Niewątpliwie, ta biblioteka pełni taką funkcję, ponieważ
korzystają z jej zasobów mieszkańcy powiatu. Radny proponował zajęcie się tym
tematem przez komisję oświaty.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk stwierdziła, że biblioteka pedagogiczna jest
zadaniem Marszałka i nie ma znaczenia, czy jest prowadzona przez gminę, czy
przez powiat. Nie ma możliwości, aby subwencja była naliczana bezpośrednio na
powiat, więc co roku powiat będzie walczył o wysokość subwencji.
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz poinformowała, że w tej sprawie
odbyło się u Starosty spotkanie z dyrektorem departamentu, jak również były pisma.
Na spotkaniu i w treści pism nie było mowy o jakichkolwiek nieruchomościach .
Biblioteka nie jest właścicielem nieruchomości. Urząd Marszałkowski zaproponował
przejęcie biblioteki m.in. powiatom. Zadaniem powiatu jest utworzenie powiatowej
biblioteki i Powiat Ostródzki to zadanie zrealizował. Wcześniej Ministerstwo
planowało utworzenie takiej trzystopniowej jednostki, tj. biblioteka pedagogiczna,
ośrodek dokształcania nauczycieli i poradnie. Na dzień dzisiejszy ten projekt upadł
i nie wiadomo, czy będzie kontynuowany. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
Biblioteka w Elblągu Filia w Morągu przekazała swoje zasoby naszym jednostkom.
Były to pojedyncze egzemplarze, które mogą być w szkołach wykorzystane. To co
można, powiat od Urzędu Marszałkowskiego przejął. Natomiast biblioteka
w Ostródzie nie ma stałego finansowanie, a tam są nauczyciele i wszystkie ich
uprawnienia wynikają z Karty Nauczyciela, co tworzy dodatkowe koszty.
Zdaniem radnego Cezarego Wawrzyńskiego, należy zająć się tym tematem, bo na
dzień dzisiejszy nie wiemy ile trzeba byłoby do tego zadania dokładać. Sprawą
wtórną jest to, czy te zasoby nadają się do szkół, czy nie, bo co innego potrzebne
jest ludziom studiującym, co innego uczniom. Nie ma znaczenia, że jest to zadanie
Marszałka, ono spełnia jakieś funkcje na terenie powiatu. Konkretem będzie
zapewnienie Marszałka na piśmie o wysokości dotacji.
Wicestarosta Stanisław Brzozowski stwierdził, że ten wniosek biblioteki
pedagogicznej trzeba przekazać do rozpatrzenia Zarządowi i Komisji Oświaty.
Przewodnicząca powiedziała, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Zarząd oraz
Komisja Oświaty, zbadali temat i poinformowali radnych.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodnicząca przedstawiła następujące pisma, które wpłynęły do Rady:
1) odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Wojewódzki w Olsztynie
na stanowisko Rady Powiatu w sprawie dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej na terenie Powiatu Ostródzkiego,
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2) pismo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczące dbałości
o środowisko przyrodnicze Warmii i Mazur.
Przewodnicząca złożyła wszystkim życzenia świąteczne.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXXIV sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska
Protokołowała
Barbara Węglarz

