PROTOKÓŁ Nr XXXV/2014
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2014r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1210, zakończono o godz. 1320.
Podjęto uchwały od Nr XXXV/259/2014 do Nr XXXV/279/2014.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXXV sesję
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, pracowników Starostwa,
zaproszonych 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 Edmunda Winnickiego.
Następnie poinformowała, że Zarząd Powiatu złożył wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o nowe następujące punkty:
1) Nr 18 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Joanny
Wieczorek na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie za
bezprzedmiotową”,
2) Nr 19 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2014 roku
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych”,
3) Nr 20 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości mienia powiatu:
- na rzecz Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu,
- na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie
z siedzibą w Szymonowie,
- na rzecz Fundacji Kawalerów Maltańskich – Pomoc Maltańska z siedzibą
w Warszawie”.
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca złożyła również wniosek o rozszerzenie porządku obrad o nowy
punkt Nr 2 w brzmieniu: „Zajęcie stanowiska w sprawie wydarzeń na Ukrainie”
i poddała go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada, 18 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”, opowiedziała się za
wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie poszczególnych punktów
dotyczących zmiany porządku obrad, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.
Poinformowała, że w związku z rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt drugi,
proponowane przez Zarząd punkty otrzymują numerację: 19, 20 i 21.
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W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada, 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wyraziła zgodę na
wprowadzenie do porządku obrad punktu Nr 19 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały
w sprawie uznania skargi Pani Joanny Wieczorek na Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Ostródzie za bezprzedmiotową”.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem do porządku obrad punktu
nr 20 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2014 roku przeznacza
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad punktu
Nr 21 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości mienia powiatu:
- na rzecz Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu,
- na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie
z siedzibą w Szymonowie,
- na rzecz Fundacji Kawalerów Maltańskich – Pomoc Maltańska z siedzibą
w Warszawie”.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Wobec powyższego, porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą, brzmiał
następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie wydarzeń na Ukrainie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
4. Stanowisko dotyczące włączenia Powiatu Ostródzkiego do strefy
przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego, w tym podjęcie
uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z finansowaniem
Biura Regionalnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z
organizacją konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii
i Mazur.
7. Powierzenie zadania polegającego na sprzątaniu ulic powiatowych na terenie
miasta Miłakowo, w tym podjęcie uchwały.
8. Powierzenie zadania polegającego na sprzątaniu ulic powiatowych na terenie
miasta Miłomłyn, w tym podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego Nr II, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla uczniów upośledzonych
w stopniu lekkim w Miłakowie, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka
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Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
w Morągu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostródzie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum
Uzupełniającego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. S.
Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły
Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostródzie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum
Uzupełniającego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. S.
Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji czteroletniego Technikum,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostródzkiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Joanny Wieczorek na
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie za bezprzedmiotową.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na realizację których w 2014 roku przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
21. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
mienia powiatu:
1) na rzecz Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą
w Morągu,
2) na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy dziecku i Rodzinie
z siedzibą w Szymonowie,
3) na rzecz Fundacji Kawalerów Maltańskich – Pomoc Maltańska z siedzibą
w Warszawie.
22. Sprawozdanie z gospodarowania mieniem powiatu za rok 2013.
23. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2013 roku.
24. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji
uchwał Rady.
25. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
26. Sprawy różne.
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

4
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia
2013r.
Drugim punktem porządku obrad było zajęcie stanowiska w sprawie wydarzeń
na Ukrainie.
Przewodnicząca stwierdziła, że w tym gronie nie ma potrzeby omawiania tego, co się
dzieje u naszych sąsiadów za granicą. W związku z tym, jako Rada Powiatu, chcemy
się włączyć do tego i wyrazić swoje stanowisko, swoją opinię, swoją wolę na ten
temat. Jest to pierwsze nasze działanie, ponieważ na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu dzisiejszym była propozycja, aby włączyć się poprzez nasze placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe, w organizacje koncertów, zbiórkę pieniędzy
lub inne możliwe działania pomocowe, które moglibyśmy skierować do naszych
partnerów z Nadwirnej.
Następnie Przewodnicząca zaproponowała uczczenie minutą ciszy pamięć ofiar
konfliktu na Ukrainie.
Po uczczeniu przez Radę minutą ciszy ofiar na Ukrainie, Przewodnicząca odczytała
treść stanowiska, którą otrzymali również wszyscy radni.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że ma dwie uwagi do treści stanowiska:
1) do treści akapitu mówiącego o uznaniu szczególnie dla mieszkańców Rejonu
Nadwirna - radny wyraził zdanie, że nie wie co tam się działo i czy cokolwiek
się działo,
2) treść ostatniego akapitu, zdaniem radnego, jest niedopuszczalna
w uchwałach: „Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina”, bez znaczenia jakiego
kraju to dotyczy.
Radny stwierdził, że z tego co wie, na dzień dzisiejszy (26 lutego) Ukraina jest wolna
i niepodległa.
Radna Bogusława Orzechowska stwierdziła, że wszyscy mieli okazję w internecie
oglądać jak wyglądała sytuacja na Ukrainie. Dzięki temu, że były ustawione
niezależne kamery, można było zobaczyć wszystko. Zdaniem radnej, powinno się
zrobić wszystko, żeby pomóc im w tej trudnej sytuacji, bo Ukraina w tej chwili stanęła
między Unią Europejską a Rosją i została „załatwiona gospodarczo”. Pomoc
finansowa ze strony Rosji, która była już zatwierdzona, została wstrzymana w celu
uzależnienia Ukrainy. Powinniśmy wspomagać działania Ukraińców, wysyłając m.in.
pomoc medyczną oraz taką, aby byli w stanie najbliższe wybory przeprowadzić, jako
niezależne. Zdaniem radnej, radni w wolnym państwie mogą stwierdzić, iż popierają
wolność i niezależność każdego innego kraju.
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że to jest podjęcie określonego stanowiska
i nie wszystkie zadania powinny być tu użyte. Stwierdził, że zgadza się z treścią,
oprócz ostatniego zdania: „Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina”, ponieważ ona
jest wolna i niepodległa. Powiedział, ze tam jest wiele nurtów tych walk. Przypomniał
„Pomarańczową Rewolucję”, jak Polska popierała tamte wydarzenia i kandydata
Juszczenkę, który odchodząc w 2010 roku, jako narodowego bohatera Ukrainy
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określił Stefana Banderę. W związku z powyższym, radny apelował, aby takich zdań
nie umieszczać w stanowisku.
Radna Irena Jara powiedziała, że Polski Czerwony Krzyż został poproszony
o zorganizowanie zbiórek na lekarstwa dla Ukrainy. Jako prezes Honorowych
Dawców Krwi, prosiła radnych o pomoc. Poinformowała, że krew oddana przez
honorowych dawców w kwietniu, też zostanie przekazana na potrzeby ludności
Ukrainy.
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, że z przykrością słucha dyskusji na temat
tego stanowiska. Jak wyglądała sytuacja na Ukrainie, wszyscy wiemy, znane jest
również stanowisko naszego Rządu i Polaków przedstawione na forum
międzynarodowym. Wiemy, że na Ukrainie zginęło bardzo dużo ludzi młodych,
inteligencji, ludzi którzy walczyli o to, żeby ta Ukraina była krajem „normalnym”.
Zdaniem radnego, takie stanowisko w tej sytuacji jest bardzo zasadne, również z tym
ostatnim akapitem. Przypomniał, że kilkadziesiąt lat temu, jak Polska walczyła o
niepodległość, żeby oderwać się od komunistycznego reżimu, również były pisane
hasła z zagranicy: niech żyje Polska, niech Polska się nie poddaje itd. Takie
stanowiska są bardzo ważne dla mieszkańców, prostych ludzi, nie dla polityków.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że jego korzenie są ze wschodu. Przyznaje
się do nich i zawsze będzie się przyznawał, jego rodzice przyznawali się do tego
narodu. Stwierdził, że jest polakiem, mieszka w Polsce, pracuje dla swojej Ojczyzny,
którą jest Polska, ale ma też korzenie. Pamięta jak dostał dwie łopatki: żółtą i
niebieską. Zapamięta te łopatki do końca życia, bo to było wtedy poniżenie jego
godności i było bardzo niedobre, złe. Powiedział, że jest członkiem Komisji
Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich i w poniedziałek na posiedzeniu dowiedział
się, że wszystkie powiaty zajęły takie stanowiska. Jest to czas pomocy, być może już
wolnemu narodowi. Powinniśmy w spokoju, w ciszy przejść nad tym tematem. Zabito
tam 82 osoby, a 289 osób zaginęło i nie wiadomo, gdzie oni są. Starosta
poinformował, że wielokrotnie rozmawiał z Wasylem Popowyczem Starostą
Nadwirnej, który był na Majdanie 12 razy. Z nim byli ludzie, którzy zostali pobici przez
„berkutowców rosyjskojęzycznych”. Walczyli tam o wolną niepodległą,
demokratyczną Ukrainę. „Nie oceniajmy, że ktoś mówi: „Niech żyje wolna,
niepodległa Ukraina”, bo tam wszyscy to mówią. Oprócz tego mówią jeszcze głowy
państw, premierzy. Liderzy wszystkich opozycyjnych partii”. Tak samo, jak mówili
Polacy: „Niech żyje Polska niepodległa”. Nie można poniżać, oni walczą o godne
państwo. Powiedział, że oglądał dokument, w którym rodziny ukraińskie, które
pochowały swoich zabitych bliskich, dziękowali Polsce. Powinniśmy przejść obok
tego tematu spokojnie i w ciszy. Stwierdził, że modli się, żeby to państwo było godne
tego na co zasługują ci ludzie. Starosta podziękował radnym za uczczenie chwilą
ciszy ofiar tych wydarzeń.
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że odnosi wrażenie, iż radni nie czytali tego
stanowiska, ponieważ trzy-czwarte właśnie potępia to, o czym mówił przed chwilą
Starosta. Radny za tym podnosi obie ręce. Sprzeciwia się tylko temu ostatniemu
zdaniu, ponieważ w takich dokumentach nie powinno być tak emocjonalnych
zwrotów.
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Wicestarosta Stanisław Brzozowski powiedział, że jest jedynym na sali, który urodził
się na Ukrainie, a raczej w Polsce w 1941 roku i w 1943 roku stamtąd wygnany. Tam
od 400 lat żyli jego przodkowie, tam są groby jego przodków. Poinformował, że
dziadek jego został zasztyletowany przez nacjonalistów ukraińskich. Dwukrotnie był
na Ukrainie i rozmawiał z ludźmi. Wie, że po chrześcijańsku trzeba przebaczyć,
mimo, że ok. 100 tys. polaków zostało zamordowanych. Powiedział, że będzie
głosował za tym stanowiskiem dlatego, ze po chrześcijańsku trzeba powiedzieć:
„przebaczamy chociaż nie zapominamy”.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała pod głosowanie
stanowisko Rady Powiatu w sprawie wydarzeń na Ukrainie.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Rada, 18 głosami „za”, przyjęła stanowisko w sprawie wydarzeń na Ukrainie i stanowi
ono załącznik nr 3 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2014 rok.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Zarząd w dniu dzisiejszym
zatwierdził te przesunięcia, o których informowała na posiedzeniach komisji.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXV/259/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
została podjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było stanowisko dotyczące włączenia
Powiatu Ostródzkiego do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu
granicznego, 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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że po rozmowie ze Starostą na posiedzeniu
komisji, odnalazł pismo z października 2011 roku, stanowiące wspólne stanowisko
Starosty Ostródzkiego i Burmistrza Miasta Ostródy w sprawie małego ruchu
granicznego. Powiedział, że pismo zostało przesłane do europarlamentarzystów.
Proponował dołączyć to pismo, jako załącznik do uchwały Rady Powiatu i zmienić
§ 1 tej uchwały. Wnioskował, aby § 1 projektu uchwały otrzymał brzmienie:
1. Rada Powiatu w Ostródzie postuluje o włączenie Powiatu Ostródzkiego do strefy
przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.
2. Rada Powiatu w Ostródzie uznaje za nadal aktualne i podtrzymuje wspólne
stanowisko Starosty Ostródzkiego i Burmistrza Miasta Ostródy w sprawie „Małego
Ruchu Granicznego” z dnia 25 października 2011r., stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
Następnie radny przedstawił treść pisma, które miałoby być załącznikiem do
uchwały.
Starosta Włodzimierz Brodiuk zgodził się z radnym, że należy zmienić treść
paragrafu 1 projektu uchwały i podłączyć, jako załącznik treść pisma z października
2011r. Stwierdził, że podjęta uchwała powinna być przesłana do Strasburga i do
wszystkich europosłów.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie
i poddała pod głosowanie wniosek radnego Wawrzyńskiego.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem radnego.
Wobec powyższego, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały
uwzględniający zmianę treści § 1 oraz załącznik w formie pisma z 25 października
2011r.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/260/2014 w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Powiatu
Ostródzkiego do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura
Regionalnego, było piątym punktem porządku obrad.
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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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/261/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura
Regionalnego, została podjęta 14 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw”, 2 głosach
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na
dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. Kształtowanie
oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/262/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją
konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur, została
podjęta 18 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”
i stanowi załącznik 7 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było powierzenie zadania polegającego
na sprzątaniu ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowo, 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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/263/2014 w sprawie powierzenia zadania polegającego na
sprzątaniu ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowo, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było powierzenie zadania polegającego na
sprzątaniu ulic powiatowych na terenie miasta Miłomłyn, 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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/264/2014 w sprawie powierzenia zadania polegającego na
sprzątaniu ulic powiatowych na terenie miasta Miłomłyn, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego Nr II, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych
im. S. Petöfi w Ostródzie, było kolejnym 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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/265/2014 w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II, wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
Specjalnego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim w Miłakowie,
wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/266/2014 w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego
Uzupełniającego
Liceum
Ogólnokształcącego
Specjalnego
dla
uczniów
upośledzonych w stopniu lekkim w Miłakowie, wchodzącego w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Jedenastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9
Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/267/2014 w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im.
S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, było kolejnym 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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/268/2014 w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostródzie.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/269/2014 w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum
Uzupełniającego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Czternastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia ustawicznego w Ostródzie.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/270/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły
Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im.
S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, było kolejnym 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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/271/2014 w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostródzie.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/272/2014 w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum
Uzupełniającego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/273/2014 w sprawie zamiaru likwidacji czteroletniego Technikum,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Osiemnastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Statutu Powiatu Ostródzkiego.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/274/2014 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostródzkiego,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Joanny Wieczorek na
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie za bezprzedmiotową, było
następnym punktem porządku obrad.
Skarga stanowi załącznik nr 20.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
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 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/275/2014 w sprawie uznania skargi Pani Joanny Wieczorek na
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie za bezprzedmiotową, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały 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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/276/2014 w sprawie określenia zadań 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 22 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie
wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości mienia powiatu:
1) na rzecz Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w
Morągu,
2) na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie
z siedzibą w Szymonowie,
3) na rzecz Fundacji Kawalerów Maltańskich – Pomoc Maltańska z siedzibą w
Warszawie.
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
Rolnictwa, Środowiska i Geodezji, projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
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Radny Zygmunt Komar, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,
projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości mienia powiatu na rzecz Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania
Rodzin z siedzibą w Morągu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/277/2014 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości mienia powiatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23
do protokołu.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości mienia powiatu na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia
Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Szymonowie.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XXXV/278/2014 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości mienia powiatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24
do protokołu.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości mienia powiatu na rzecz Fundacji Kawalerów Maltańskich – Pomoc
Maltańska z siedzibą w Warszawie.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała Nr XXXV/279/2014 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości mienia powiatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25
do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z gospodarowania
mieniem powiatu za rok 2013.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2013 roku były
dwudziestym trzecim punktem porządku obrad.
Sprawozdania komisji:
- Budżetu i Gospodarki,
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Rolnictwa, Środowiska i Geodezji,
- Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia
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- Rewizyjnej,
Stanowią załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku
Publicznego i Zdrowia, podziękowała członkom komisji za aktywne i troskliwe
podchodzenie do tematów realizowanych na posiedzeniach komisji i wyraziła
nadzieję na dobrą dalszą współpracę. Poinformowała, że w tym okresie komisja
wypracowała 7 wniosków, które zostały przekazane do Zarządu Powiatu lub pod
obrady Rady Powiatu oraz 3 wnioski do budżetu powiatu na 2014 rok.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Radna Teresa Stasiulewicz poinformowała, że komisje: Rolnictwa, Środowiska
i Geodezji oraz Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, na wspólnym
posiedzeniu w dniu wczorajszym wypracowały wniosek dotyczący sprzedawanej
nieruchomości w Faltyjankach, której cena wywoławcza do I przetargu wynosi
730 000 zł. Komisje wnioskują, aby Zarząd Powiatu, w przypadku nie sprzedania tej
nieruchomości w I przetargu, nie obniżał ceny do II przetargu.
Członek Zarządu radny Bogdan Głowacz powiedział, że obecnie trudno jest sprzedać
jakąkolwiek nieruchomość, więc te kwoty są obniżane. Stwierdził, że najlepszym
wyjściem byłoby nie sprzedawać w ogóle majątku, ale trudny budżet zmusza Zarząd
do podejmowania takich decyzji.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że Zarząd pochyli się nad tym tematem
i podejmie decyzję po sprawdzeniu rynku. Poinformował również, że jest możliwość
pozyskania od Skarbu Państwa paru dodatkowych nieruchomości, ponieważ
prowadzone były rozmowy z Wojewodą w tej sprawie.
Radny Cezary Wawrzyński przyznając rację radnemu Głowaczowi stwierdził,
że trzeba się znać na rynku i cenach nieruchomości, ale istnieje coś takiego jak
koniunktura i dekoniunktura. Zawsze po kilku latach dekoniunktury przychodzi
koniunktura. „Jeżeli teraz nie chce nikt kupić nieruchomości za 600 000 zł, a chcemy
sprzedać za 300 000 zł, to niech następcy sprzedadzą to za 700 000 zł.”
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Przewodnicząca przypomniała, że Starosta wyjaśnił, że Zarząd zajmie się tematem,
przeanalizuje i być może na razie w ogóle wstrzyma sprzedaż. Na pewno Zarząd
weźmie pod uwagę sugestię radnej.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Marek Standara poinformował,
że przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbędzie 15 maja br.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Starosta Włodzimierz Brodiuk poinformował, że na sali obecny jest Prezes Zarządu
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA, który udzieli odpowiedzi na
pytania radnych. Powiedział również, że jeśli radni będą sobie tego życzyli, to na
posiedzenie Zarządu, komisji czy Rady, będzie zapraszał Prezesa lub członków
Rady Nadzorczej, którzy będą udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące działalności
spółki.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła XXXV sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska

Protokołowała
Barbara Węglarz

