
PROTOKÓŁ  Nr XXXV/2009 
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 22 grudnia 2009r. 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 13.50. 
Podjęto uchwały od Nr XXXV/171/2009 do Nr XXXV/174/2009. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przed rozpoczęciem obrad radni obejrzeli Jasełka w wykonaniu wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie oraz przyjęli od 
harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ostróda im. Bojowników o Polskość 
Warmii i Mazur Betlejemskie Światło Pokoju. 
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki otworzył XXXV sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie, powitał radnych, pracowników starostwa i zaproszonych gości 
oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Andrzeja Waszczyszyna. 
 
Następnie przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie 
porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu nr 5 w brzmieniu: „5. Podjęcie 
uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Ostródzkiego o dofinansowanie 
kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Ostródzie.” 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad.  
 
W związku z powyŜszym porządek obrad brzmiał następująco: 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2009 rok. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2010 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 

2010 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Ostródzkiego  

o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie. 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i z realizacji uchwał Rady. 

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
8. Sprawy róŜne. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
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 Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
Uwag i zastrzeŜeń do protokołu nie zgłoszono. 
Podczas głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu. 
 
 Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie powiatu na 2009 rok. 
 
Radna Wanda Łaszkowska, Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione na posiedzeniu 
propozycje zmian w budŜecie. 
 
Radna Celina Winnicka, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji: Rolnictwa, Środowiska  
i Geodezji, Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Oświaty, 
Kultury i Sportu, propozycje zmian w budŜecie zostały zaopiniowane pozytywne. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk poinformowała, Ŝe od posiedzeń komisji 
wystąpiły następujące zmiany w budŜecie powiatu na 2009 rok: 
1/ zmiany w planie dochodów: 
- uzupełnienie dochodów własnych powiatów ze środków rezerwy subwencji ogólnej 
– 326 550 zł, 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków – 1 353 982 zł, 
- zwiększenie w starostwie  z tytułu zwiększenia udziału w PIT – 298 656 zł, 
- zwiększenie w Starostwie dochodów własnych do wykonania – 79 479 zł, 
- zwiększenie w ZSZ w Dobrocinie dochodów własnych do wykonania – 640 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie dochodów własnych do wykonania – 
116 274 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie dochodów własnych do wykonania – 55 490 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Miłakowie dochodów własnych do wykonania – 9 986 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie dochodów własnych do wykonania – 30 000 
zł, 
- zmniejszenie  dotyczące korekty dotacji na zakup sprzętu dla PZOZ w Ostródzie SA 
– 765 337 zł, 
- zmniejszenie w SOSW w Miłakowie dotyczące korekty dochodów do wykonania – 
150 zł, 
2/ zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w starostwie na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – 
6 871 zł, 
- zwiększenie w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie z tytułu zwiększenia dochodów własnych 
– 123 145 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie  z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 
40 490 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Ostródzie na inwestycje z dochodów własnych – 15 000 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Miłakowie z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 
9 836 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Szymanowie z tytułu zwiększenia dochodów własnych – 
30 000 zł, 
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- zwiększenie w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę 
zasiłków – 1 353 982 zł, 
- zwiększenie na dotację dla Domu Dziecka w Morągu – 3 954 zł, 
- zwiększenie w PCPR na rodziny zastępcze – 7 000 zł, 
- zmniejszenie w starostwie z tytułu braku realizacji inwestycji „Przebudowa  ulicy 
Bema w Morągu” – 983 021 zł, 
- zmniejszenie w starostwie dotyczące korekty – 8 281 zł, 
- zmniejszenie w starostwie z tytułu braku realizacji poręczenia – 283 621 zł, 
3/ korekta inwestycji: 
- zwiększenie na zagospodarowanie terenu przy SOSW w Ostródzie – 7 000 zł, 
- zwiększenie na zakup dwóch stołów do tenisa stołowego dla SOSW w Ostródzie – 
8 000 zł, 
- zmniejszenie na przebudowę ul. Bema w Morągu – 983 021 zł, 
- zmniejszenie  na budowę płotu przy LO w Ostródzie – 1 zł, 
- zmniejszenie na budowę garaŜu w SOSW w Szymanowie – 2 314 zł, 
- zmniejszenie na zakup nagrzewnicy do kuchni w SOSW w Szymanowie – 2 000 zł, 
- zmniejszenie na montaŜ anteny zbiorczej – 2 000 zł, 
4/ przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek. 
 
Skarbnik poinformowała, Ŝe deficyt zmniejszył się w stosunku do przedstawianych 
radnym propozycji na posiedzeniach komisji. 
 
Uwag do przedstawionych propozycji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Podczas głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/171/2009 w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2009 rok, 
została podjęta 21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. 
 
Radna Wanda Łaszkowska, Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Ryszard Bogucki, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji: 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Spraw 
Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe plan kontroli jest bardzo krótki. Apelował  
o poszerzenie tego planu. 
 
Przewodniczący Bogdan Purzycki przypomniał, Ŝe plan kontroli Komisji Rewizyjnej 
moŜe być uzupełniany przez Radę w kaŜdej chwili. 
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Radna Wanda Łaszkowska, członek Komisji Rewizyjnej powiedziała, Ŝe ilość 
tematów w planie kontroli Komisji Rewizyjnej nie ma znaczenia, poniewaŜ w razie 
takiej potrzeby, Rada moŜe w kaŜdej chwili zlecić Komisji wykonanie określonej 
kontroli. Poza tym, wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tego planu  
i zgłoszeń nie było. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały. 
Podczas głosowania na Sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/172/2009 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2010 rok, została podjęta 17 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”,  
2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji rady Powiatu na 2010 rok. 
 
Radna Wanda Łaszkowska, Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Gospodarki, 
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Ryszard Bogucki, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji: 
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Spraw 
Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, Ŝe w planie pracy Komisji Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji jest zapisany temat „Dostępność mieszkańców powiatu do 
akwenów wodnych. Strefy ciszy”. Radny proponował wrócić do tematu dotyczącego 
zakazu uŜywania silników spalinowych na akwenach wodnych, który został zdjęty  
z obrad Rady w ubiegłym roku. Stwierdził równieŜ, Ŝe Ŝadna z komisji nie zajęła się 
tematem strategii zrównowaŜonego rozwoju Powiatu Ostródzkiego. Wnioskował, aby 
komisje zajęły się tematem. 
 
Radna Irena Jara, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
odpowiedziała, Ŝe na posiedzeniu komisji podczas ustalania propozycji planu nie 
padły takie propozycje mimo, Ŝe plan opiniowały wszystkie komisje Rady. Obecnie 
komisja plan w tym kształcie zatwierdziła. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe Przewodniczący rady otworzył dyskusję  
w tym temacie, więc radny zgłosił temat. Powiedział, Ŝe po to jest sesja, aby moŜna 
było zgłosić taki wniosek. 
 
Przewodniczący prosił radnego o sprecyzowanie wniosku. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, Ŝe to był sprecyzowany wniosek, ale skoro nie 
został zrozumiany, to radny wycofuje ten wniosek. 
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Wiceprzewodniczący rady Stanisław Brzozowski powiedział, Ŝe wniosek radnego jest 
bezzasadny, poniewaŜ komisja będzie tylko sprawdzała, czy strefy ciszy są ustalone.  
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i odczytał projekt uchwały. 
Podczas głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/173/2009 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 
Powiatu na 2010 rok, została podjęta 17 głosami „za”, przy 5 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Ostródzkiego  
o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zdzisław Szramowski poinformował, Ŝe 
od dnia 01 stycznia 2010 r.  w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie oraz 
jego Filii w Morągu wyodrębnione zostaną Centra Aktywizacji Zawodowej. Będą to 
wyspecjalizowane komórki organizacyjne ukierunkowane na świadczenie usług rynku 
pracy, a w szczególności pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, organizację 
szkoleń, a takŜe współpracę z pracodawcami i osobami bezrobotnymi. PowyŜsze 
zmiany wynikają z art. 9b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. 
zm.). Tworzenie CAZ finansowane jest przez Starostę ze środków własnych 
samorządu, jednakŜe w przepisach przejściowych wprowadzono zapis umoŜliwiający 
okresowe dofinansowanie z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, 
które zostaną podjęte w latach 2009-2010. Przedsięwzięcia te są dofinansowane na 
wniosek Starosty zaopiniowany przez Radę Powiatu do wysokości 80% kosztów ich 
utworzenia, nie więcej niŜ 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego 
w kwartale bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków. Łączny koszt 
przedsięwzięcia utworzenia CAZ w PUP Ostróda wynosi 75 000  zł, w tym kwota 
dofinansowania z rezerwy Funduszu Pracy wynosi 60 000 zł, a wkładu własnego – 
15 000 zł. Poprzez utworzenie Centrów Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Ostródzie oraz Filii w Morągu zwiększy się dostępność usług 
świadczonych przez urzędy zarówno dla bezrobotnych jak i pracodawców. PowyŜsze 
działanie ma na celu usprawnienie obsługi osób bezrobotnych w taki sposób, aby 
uczestniczyły przede wszystkim w procesie Indywidualnego Planu Działania. W 
związku z tym niezbędne jest połączenie stanowisk doradcy zawodowego, 
pośrednika pracy, lidera klubu pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz 
stanowisk ds. instrumentów rynku pracy w jedną komórkę organizacyjną – CAZ, aby 
zaktywizować jak największą ilość osób bezrobotnych.  
 
W związku z brakiem zgłoszeń Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie  
i odczytał projekt uchwały. 
Podczas głosowania na sali obecnych było 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXV/174/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty 
Ostródzkiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
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 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności zarządu 
powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Następnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
Radni nie zgłosili w tym punkcie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, Ŝe ostatnim 
punktem porządku są sprawy róŜne. 

 
Następnie poprosił panią Skarbnik o informację na temat pisma, które wpłynęło do 
Rady Powiatu z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Skarbnik Powiatu BoŜena Szewczyk powiedziała, Ŝe 16 grudnia br. uczestniczyła   
w posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie, na którym 
rozpatrywana  była uchwała Nr XXXIV/170/2009 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia  
24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom 
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym placówkom oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. RIO stwierdziła, Ŝe zapisy:  
§ 4 ust. 3 w brzmieniu: „Warunkiem przekazania drugiej i kaŜdej następnej transzy 
dotacji jest złoŜenie  przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę rozliczenia”,  
§ 5 ust. 2 w brzmieniu: „Nie przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1 powoduje 
wstrzymanie kolejnych rat dotacji do czasu złoŜenia zaległej informacji” oraz § 7 
dotyczące powodów wstrzymania dotacji – naruszają zapisy zawarte w art.90 ust. 3c 
ustawy o systemie oświaty. Skarbnik poinformowała, Ŝe uchwała będzie w tych 
punktach uchylona. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie. 
 
Przypomniał, ze o 14.30 rozpocznie się część uroczysta sesji – spotkanie opłatkowe 
z udziałem zaproszonych gości, które rozpocznie się występem artystycznym. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXXV Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Bogdan Purzycki 

 
 
 
 
 


