
PROTOKÓŁ  Nr XXXIX/2014 
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 29 października 2014r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o godz. 1335. 
Podjęto uchwały od Nr XXXIX/303/2014 do Nr XXXIX/316/2014. 
 
W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXXIX sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym 
Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Jana Kacprzyka. 
 
Następnie poinformowała, że na podstawie § 20 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy 
punkt Nr 15 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Morąg”. 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o proponowany 
punkt. 
 
Dotychczasowe punkty od 15 do 18, otrzymały numerację od 16 do 19. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi  lub propozycje do porządku obrad. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że 26 lutego br. Rada Powiatu „wkroczyła na 
drogę komentowania bieżących wydarzeń politycznych na Ukrainie” i zajęła 
stanowisko w sprawie tych wydarzeń. Radny, w związku z powyższym, proponował 
w dniu dzisiejszym rozszerzyć porządek obrad i zająć kolejne stanowisko 
komentujące obecne wydarzenia na Ukrainie. Następnie przedstawił proponowaną 
treść stanowiska, które potępia żądania społeczeństwa na Ukrainie z dnia  
14 października br.  dotyczące przyjęcia przez Parlament ustawy o uznaniu 
bojowników UPA za kombatantów. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Cezarego 
Wawrzyńskiego o rozszerzenie porządku obrad. 
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Rada, 7 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się”, nie 
wyraziła zgody na rozszerzenie porządku obrad o proponowany punkt. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad  
w brzmieniu: 
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1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Przyjęcie rezygnacji Pana Jerzego Adamowicza z członkostwa w Zarządzie 

Powiatu w Ostródzie, w tym podjęcie uchwały. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego 

Adamowicza. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2014-2028. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej. 
7. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich 

przechowywanie obowiązujących w 2015 roku, w tym podjęcie uchwały. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Małdyty darowizny 

nieruchomości. 
9. Ustalenie rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 
10. Przyjęcie Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2018  

w Powiecie Ostródzkim, w tym podjęcie uchwały. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą  
w rodzinie na lata 2014-2015”. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2014 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

14. Ustalenie wysokości diet radnych, w tym podjęcie uchwały. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg. 
16. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za  

I półrocze 2014 roku. 
17. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu miedzy sesjami i z realizacji 

uchwał Rady. 
18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
19. Sprawy różne. 

 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XXXVIII sesji Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 
2014 roku. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie rezygnacji Pana Jerzego 
Adamowicza z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Ostródzie, w tym podjęcie 
uchwały. 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art.31c ust.1 ustawy o samorządzie 
powiatowym, w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez 
członka niebędącego jego przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę  
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o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą 
większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 
Pan Jerzy Adamowicz złożył rezygnację z tej funkcji w dniu 14 października br. 
Rezygnacja stanowi załącznik nr 3 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 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/303/2014 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jerzego 
Adamowicza z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Ostródzie, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Adamowicza. 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art.190 ust.1 pkt 2a ustawy Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wygaśnięcie mandatu 
radnego następuje wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu 
radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub 
działalności. W związku z powierzeniem Panu Jerzemu Adamowiczowi stanowiska 
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu, Rada Powiatu 
stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/304/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego 
Adamowicza, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyło 
się posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd zatwierdził dwie zmiany w budżecie.  
Z uwagi na te zmiany, które Zarząd będzie Radzie proponował, kwota dochodów  
i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej również ulegnie zmianie. Dochody  
po zmianie wyniosą 119 282 327,89 zł, a wydatki – 119 569 009,89 zł. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/305/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2014-2028, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2014 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Zarząd na dzisiejszym 
posiedzeniu zatwierdził i proponuje Radzie przyjęcie  następujących zmian  
w budżecie: 

1) zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie na nagrodę dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Szymanowie ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej – 8 394 zł, 
- zwiększenie z tytułu dotacji z Urzędu Miasta w Ostródzie na działalność Świetlicy 
Terapeutycznej – 2 000 zł, 

2) zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie na wypłatę nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej – 8 394 zł, 
- zwiększenie w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie z tytułu zwiększenia dotacji  
z Urzędu Miasta – 2 000 zł, 

3) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących 
jednostkach: Starostwo – 6 357 zł, SOSW w Miłakowie – 350 zł. 

 
Powiedziała, że w związku z tymi zmianami ulegną zmianie również kwoty dochodów 
i wydatków w następujący sposób: 
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1) dochody po zmianie wyniosą 119 282 327,89 zł, w tym dochody bieżące – 
108 735 458,89 zł, dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 
10 546 869 zł, 

2) wydatki po zmianie wyniosą 119 569 009,89 zł, w tym wydatki bieżące – 
108 567 775,89 zł, wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 
11 001 234 zł. 

Zmiany zostaną również wprowadzone do odpowiednich załącznik do uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/306/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej 
było szóstym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/307/2014 w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały 
budżetowej, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Małdyty darowizny 
nieruchomości, było ósmym punktem porządku obrad. 
 
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 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/308/2014 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Małdyty 
darowizny nieruchomości, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
  

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości opłat i kosztów 
za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2015 roku. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/309/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za 
usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2015 roku, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie rozkładu godzin pracy oraz 
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie 
uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/310/2014 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz 
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej na lata 2014-2018 w Powiecie Ostródzkim, w tym podjęcie 
uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/311/2014 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej na lata 2014-2018 w Powiecie Ostródzkim, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 Jedenastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
„Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015”. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
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Uchwała Nr XXXIX/312/2014 w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 
2014-2015”, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/313/2014 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 
2014-2015”, 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 2014 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/314/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  
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z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2014 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości diet radnych,  
w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Budżetu i Gospodarki, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radny Zbigniew Połoniewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński proponował, aby uchwała weszła w życie 1 listopada 
2014r., a nie jak jest w projekcie „z dniem podjęcia”. Proponował również wykreślić  
w § 2 ust.4 pkt 2 wyrażenie „lub stałej komisji”, ponieważ pkt 3 określa pomniejszenie 
diety za nieobecność na posiedzeniu komisji. 
 
Wobec braku sprzeciwu, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały  
z naniesionymi poprawkami zgłoszonymi przez radnego. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/315/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, została 
podjęta 11 głosami „za”, przy 9 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik  
nr 16 do protokołu. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg, 
było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że podjęcie uchwały jest 
wynikiem decyzji Zarządu w sprawie przekazania dotacji celowej w formie pomocy  
finansowej w kwocie 10 000 zł Gminie Morąg, z przeznaczeniem na udzielenie 
wsparcia finansowego rodzinom zamieszkałym w budynku wielorodzinnym  
w Wenecji, który w wyniku pożaru uległ spaleniu. Rada wyraziła zgodę na zapisanie 
tej kwoty w budżecie, natomiast uchwała jest konieczna do zawarcia umowy z Gminą 
Morąg. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXIX/316/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Morąg, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2014 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji 
uchwał Rady było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
O godzinie 1240 Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i powiedziała, że kolejnym punktem 
porządku obrad są interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
Zgłoszeń w tym punkcie nie było. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Wicestarosta Stanisław Brzozowski powitał przybyłych na sesję mieszkańców 
Sołectwa Liksajny wraz z Sołtysem oraz Burmistrza Miłomłyna. Powiedział,  
że mieszkańcy przybyli w sprawie drogi w Liksajnach, która od wielu lat była 
przedmiotem troski radnych, zarówno poprzednich , jak i obecnej kadencji.  
W tej kadencji udało się zrobić projekt i ustalić kosztorys wykonania naprawy tej 
drogi. Na dzień dzisiejszy jest problem znalezienia środków na remont. Jest to trzecia 
co do wielkości wieś w gminie. Na dzień dzisiejszy ta droga nie wchodzi do budżetu 
powiatu na 2015 rok. 
 
Sołtys Sołectwa Liksajny Donela Zygadło powiedziała, że największym problemem 
mieszkańców jest droga, która jest w bardzo złym stanie i Sołectwo nie może 
pozyskać środków na wykonanie remontu tej drogi. Pani Sołtys przedstawiła 
prezentację obrazującą jakość drogi, która przechodzi przez miejscowość Liksajny. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że Powiat Ostródzki po Powiecie 
Olsztyńskim ma największą ilość dróg, ponad 700 km, w tym ok. 200 km – dróg 
gruntowych. W ciągu dwóch kadencji powiat wykonał na drogach prace za 65 mln zł, 
ale potrzeby są jeszcze większe. Remontowane były przede wszystkim drogi, na 
które mogliśmy pozyskać dofinansowanie, ponieważ powiatu nie stać na wykonanie 
takich inwestycji z własnych środków. Zwrócił się do przedstawicieli Sołectwa i 
powiedział, że warto rozmawiać z władzami gminy o przejęciu drogi przez gminę i 
wspólnej realizacji inwestycji z innym samorządem. 
 
Burmistrz Miłomłyna Stanisław Siwkowski poparł Sołectwo w dążeniu do remontu tej 
drogi. Stwierdził, że gmina o tę drogę ubiega się już od dawna. Jako były radny  
i członek Zarządu Powiatu, wie ile jest dróg w powiecie i jakie są problemy  
z remontowaniem ich. Przypomniał, że Gmina Miłomłyn pięć lat temu przejęła drogę 
powiatową Zalewo – Debinka –Karnity, drogę od Skarbu Państwa w Karnitach, przy 
budowie drogi Marzewo – Sambród gmina podarowała most za 150 tys. zł. Gmina 
dokłada się również do powiatowych inwestycji. Współpraca gminy z powiatem 
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układa się bardzo dobrze. Stwierdził, że przy budowie drogi ekspresowej S7, stara 
droga Nr 7 została zgodnie z zapisami ustawy przemianowana na drogę gminną, 
zamiast na drogę wojewódzką. Ustawa ma być poprawiona, ale nie wiadomo kiedy. 
Poinformował, że wycena drogi w Liksajnach opiewa na kwotę 2,4 mln zł. Burmistrz 
deklarował pomoc w remoncie tej drogi w wysokości ok. 200 – 300 tys. zł. 
 
Wicestarosta Stanisław Brzozowski stwierdził, że jeden podmiot nie poradzi sobie  
z finansowaniem remontu tej drogi. Proponował, aby wzięły w tym udział trzy 
podmioty: Gmina, Powiat i Skarb Państwa. Powiedział, że jeżeli gmina przejęłaby tę 
drogę w użytkowanie na rok, miałaby możliwość wystąpienia z wnioskiem do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o jej dofinansowanie. 
Dofinansowanie byłoby w 50%, a pozostałe 50% sfinansowałyby te trzy podmioty. 
Zdaniem Wicestarosty, jest to najlepsze rozwiązanie. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska poinformowała, że 
Program Rozbudowy Dróg Lokalnych istnieje tylko do 2015 roku włącznie. Na dzień 
dzisiejszy można składać do tego programu wnioski o dofinansowanie takiej drogi, 
która ma powiązanie z drogą o wyższej kategorii, tzn. powiat może składać wniosek 
na drogę, która ma powiązanie z drogą wojewódzką lub krajową. W momencie kiedy 
powstała droga S7 i droga krajowa  otrzymała miano drogi gminnej, powiat stracił 
bezpośrednio dostęp do drogi krajowej. W związku z powyższym, powiat nie może 
złożyć wniosku o dofinansowanie. W roku bieżącym wnioski o dofinansowanie  
w ramach tego programu można było składać do końca września. Jeżeli  
w następnym roku zasady będą te same, a tej drodze gminnej zostanie przywrócona 
kategoria drogi wojewódzkiej, to powiat miałby szansę składać wniosek. Obecnie 
taką możliwość ma gmina, jeśli przejmie w użytkowanie drogę powiatową. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska wyraziła nadzieję, że przyszła rada i przyszły 
zarząd na pewno pochyli się nad tym problemem. Poinformowała, że w nowym 
okresie programowania samorządy będą miały możliwość ubiegania się o środki na 
remonty dróg poprzez konkursy ogłaszane przez Lokalne Grupy Działania w ramach 
osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina należy do 
Stowarzyszenia „Łączy nas Kanał Elbląski”, więc można wziąć pod uwagę taką 
możliwość pozyskania środków. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XXXIX sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wanda Łaszkowska 

 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 


