
PROTOKÓŁ  Nr XXXIX/2010 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 15 marca 2010r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 14.05, zakończono o godz. 14.25. 
Podjęto uchwałę Nr XXXIX/190/2010. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XXXIX sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie 
powiatowym, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych gości oraz na 
podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Następnie przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji. 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Ryszarda Boguckiego. 
 
Porządek obrad, zgodnie z propozycją wnioskodawców, brzmiał następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. 
3. Zamknięcie sesji. 

 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że powodem zwołania sesji była 
informacja Urzędu Marszałkowskiego dotycząca zmniejszenia dofinansowania 
projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”  
w związku ze zmianą kursu euro o kwotę w wysokości 27 521 zł. Termin złożenia 
uchwał zmieniających wyznaczony przez Instytucję Zarządzającą  przypada na dzień 
17 marca br. Kwotę powyższą proponuje się przesunąć z udziałów własnych do 
zadań, na które powiat w 2010 roku będzie składał wnioski o dofinansowanie.  
Następnie przedstawiła inne zmiany w budżecie, które Zarząd zaproponował Radzie 
w tym projekcie uchwały: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 904 882 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji na zespoły ds orzekania o niepełnosprawności – 1 600 
zł, 
- zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na utrzymanie domów pomocy 
społecznej – 24 214 zł, 
2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie  w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zwiększenia dotacji na składki 
na ubezpieczenie zdrowotne – 894 262 zł, 
- zwiększenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zwiększenia dotacji 
na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 620 zł,  
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- zwiększenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zwiększenia dotacji 
na zespoły ds orzekania o niepełnosprawności – 1 600 zł, 
- zmniejszenie dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej – 24 214 zł, 
3/ korekta inwestycji: 
- zwiększenie na przebudowę drogi Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty – 45 000 zł, 
- zwiększenie na zakup samochodu na potrzeby SOSW w Szymanowie – 100 zł, 
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: 
Starostwo – zw. 43 314 zł, zm. 60 884 zł, LO w Ostródzie – zw. 400 zł, ZSZ im. 
Staszica w Ostródzie – zw. 2 650 zł, SOSW w Miłakowie – zw. 2 000 zł, ZDP – 
45 000 zł, SOSW w Szymanowie – 100 zł, Komenda Straży Pożarnej – 2 500 zł, ZSR 
w Ostródzie – zw. 12 000 zł, ZS w Saminie – zw. 520 zł, ZSZ im. Petöfi w Ostródzie – 
2 533 zł. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że w projekcie uchwały wystąpiła pomyłka  
w numeracji paragrafów. 
 
W związku z tym, że więcej zgłoszeń nie było, Przewodniczący zamknął dyskusję  
i odczytał treść projektu uchwały. 
 
Podczas głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/190/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok, 
została podjęta 19 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął XXXIX sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Bogdan Purzycki 

 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 


