PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2014
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 16 kwietnia 2014r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1206, zakończono o godz. 1600.
Podjęto uchwały od Nr XXXVI/280/2014 do Nr XXXVI/289/2014.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXXVI 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 Jerzego Adamowicza.
Poinformowała, że wpłynął do niej wniosek grupy radnych podpisany przez
Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia Panią
radną Teresę Stasiulewicz, o ujęcie w porządku obrad dzisiejszej sesji tematu
dotyczącego przekazania Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego w Faltyjankach
na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Ostródzie.
Wniosek, którego treść Przewodnicząca przedstawiła, stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Przewodnicząca wyjaśniła, że ten temat nie został ujęty w porządku obrad, ponieważ
w dniu jego wpłynięcia porządek obrad był już podpisany przez Przewodniczącą.
Poza tym, zdaniem Przewodniczącej, temat ten wymaga głębszej analizy
i przygotowania do dyskusji na sesji, dlatego przekazała ten wniosek Zarządowi
w celu przygotowania materiałów do dyskusji. Proponowała, aby w sprawach różnych
Zarząd przedstawił przygotowane materiały.
Następnie Przewodnicząca poinformowała, że na podstawie § 20 ust. 5 pkt 3 Statutu
Powiatu Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad
o nowe następujące punkty:
1) Nr 16 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie
Warmińsko-Mazurskiemu skargi na działalność Starosty Ostródzkiego”,
2) Nr 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
mienia powiatu”.
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie poszczególnych punktów
dotyczących zmiany porządku obrad, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada 19 głosami „za”, opowiedziała się za wprowadzeniem do porządku obrad
nowego punktu Nr 16 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania
Wojewodzie warmińsko-Mazurskiemu skargi na działalność Starosty Ostródzkiego”
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Rada, 19 głosami „za”, wyraziła również zgodę na wprowadzenie do porządku obrad
nowego punktu Nr 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości mienia powiatu”.
Dotychczasowe punkty od 16 do 18, otrzymują numerację od 18 do 20.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Wobec powyższego, porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą, brzmiał
następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 2013
roku.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Powiatu Ostródzkiego w roku 2013.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego
w 2013 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostródzie w 2013 roku.
6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Ostródzkiego.
7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2014-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.
11. Przyjęcie „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Ostródzkim na lata 2014-2017”, w tym podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2014-2020”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością
Województwa Ústeckiego (Republika Czeska) z siedzibą w Ústí nad Labem.
14. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok, w tym podjęcie
uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych
z budżetu Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie WarmińskoMazurskiemu skargi na działalność Starosty Ostródzkiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia powiatu.
18. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu miedzy sesjami i z realizacji
uchwał Rady.
19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
20. Sprawy różne.
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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 XXXV sesji Rady Powiatu z dnia 26 lutego
2014r.
Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Komendy
Powiatowej Policji w Ostródzie w 2013 roku.
Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, Komendant Policji
składa Staroście i Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze swojej działalności,
a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Sprawozdanie przedstawił Komendant Powiatowej Policji w Ostródzie Pan Krzysztof
Fic i stanowi on załącznik nr 4 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Następnym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa
w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2013.
Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży
Pożarnej, Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Sprawozdanie przedstawił Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ostródzie Pan Tomasz Ostrowski i stanowi ono załącznik nr 5 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Starosta i Przewodnicząca podziękowali komendantom za działalność, jaką wykonują
przy pomocy profesjonalnej kadry i kompetentnych funkcjonariuszy.
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego
w 2013 roku, było kolejnym punktem porządku obrad.
Zgodnie z art.12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Powiatowy Inspektor sanitarny przedstawia przynajmniej raz w roku
Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
Sprawozdanie przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
Pan Zdzisław Sokołowski i stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
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Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w 2013 roku.
Na podstawie art.112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne
sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie
pomocy społecznej.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi ono załącznik nr 7 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad była informacja na temat oceny zasobów
pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego.
Zgodnie z art.16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30
kwietnia Radzie Powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej, przygotowaną
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Pytań do informacji nie zgłoszono.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”, było kolejnym punktem
porządku obrad.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
O godzinie 1330, Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie, Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że następnym
punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028.
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
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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 16 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/280/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2014-2028, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Kolejnym 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
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 Jan Kacprzyk powiedział, że do budżetu powiatu na 2014 rok składany był
wniosek o budowę chodnika w miejscowości Mielno, na który gmina Grunwald mu juz
gotowy projekt, jak również chciała partycypować w 50% w kosztach budowy tego
chodnika. Rada nie zgodziła się wówczas na wprowadzenie do budżetu tego
zadania, tłumacząc się brakiem środków. Natomiast obecnie w budżecie
wprowadzone są inne zadania, na które powiat jeszcze nie uzyskał dofinansowania.
Radny zapytał, czy zasadne i gospodarne jest podejmowanie takich decyzji.
Radny Edmund Winnicki przypomniał, że wniosek grupy radych morąskich do
budżetu powiatu na 2014 rok w sprawie budowy chodnika na ulicy Leśnej w Morągu,
w miejscowości Słonecznik, w Miłakowie, nie uzyskał akceptacji Rady. Starosta
odpowiedział wówczas, że kiedy znajdą się środki w budżecie, Zarząd wróci do
tematu. Inne inwestycje znalazły się w budżecie, natomiast te wnioski nie są wzięte
pod uwagę.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że to co powiedział wówczas, jest
prawdą, tak zdecydował Zarząd. W powiecie jest ponad 700 km dróg, w tym 200 km
dróg gruntowych. W okresie 2007-2014 na drogi zostały wydatkowane duże
pieniądze, ale kontrowersje w tym temacie zawsze będą i nie znikną, dopóki powiat
będzie funkcjonował. Żeby wyremontować wszystkie drogi potrzebne byłoby parę
budżetów powiatowych. Poinformował, że w okresie tych dwóch kadencji (oprócz
roku 2014) powiat przeznaczył na drogi 64 126 660 zł, w tym:
- gmina miejska Ostróda – 10 mln zł,
- gmina Ostróda – 12 mln zł,
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- gmina Grunwald – 2,5 mln zł,
- gmina Dąbrówno – 2 mln zł,
- gmina Morąg – 7,5 mln zł,
- gmina Miłakowo – 2 mln zł,
- gmina Miłomłyn – 6 mln zł,
- gmina Małdyty – 19 mln zł,
- gmina Łukta – 3 mln zł.
Oprócz gminy Małdyty, na terenie której zrealizowana została bardzo duża
inwestycja (największa w dziejach tego powiatu), wszystkie gminy otrzymały
porównywalne środki na inwestycje drogowe. Radni z terenu Morąga nie mogą
mówić, że na terenie tej gminy realizuje się mało inwestycji. To jest mało,
w porównaniu do potrzeb, ale jeśli chodzi o możliwości i inne gminy, Morąg nie
powinien narzekać.
Radny Jan Kacprzyk przypomniał, że prosi o odpowiedź na konkretne pytanie: czy
jest zasadne realizować inwestycję z własnych środków, czy z dofinansowaniem.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że to była decyzja Zarządu, z którą
Starosta się zgadza. Realizacja inwestycji zawsze jest zasadna, jeśli jest
dofinansowanie, ale również wtedy, kiedy „w błocie ginie człowiek” i trzeba wykonać
zadanie w ramach środków własnych.
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że nie chodzi o to, aby Starosta przedstawiał ile
i jakie drogi zbudował, chodzi o fakt, że radnego oszukał. Powiedział, że Starosta na
tej sali zapewniał radnego, że zadanie będzie wykonane, jeśli znajdą się środki
w budżecie, natomiast teraz wchodzą do budżetu inne zadania nie zgłaszane do
budżetu, a wniosek radnego nadal nie został pozytywnie rozpatrzony. Przypomniał,
że gmina Morąg liczy 25 tys. mieszkańców, a to jest jedna czwarta mieszkańców
Powiatu Ostródzkiego. Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowi
4-5 mln zł. Ta kwota nawet nie wraca do gminy Morąg. Zdaniem radnego, jest to
okradanie przez powiat gminy Morąg. Stwierdził, że znane jest rządzenie ponad stan
w powiecie. Przez media radny dowiaduje się o wycieczkach, o turystyce
zagranicznej, ilości wyjazdów, ponieważ w sprawozdaniu z działalności Zarządu nie
ma informacji o kosztach tych wyjazdów. Przy takim rządzeniu brakuje środków
np. na chodnik.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że zanim zacznie się oskarżać, trzeba
informacje sprawdzić. Na stronie biuletynu informacji publicznej starostwa została
umieszczona informacja na temat wyjazdów. Około 70% wyjazdów nie było
finansowanych z budżetu powiatu, ponieważ są realizowane programy unijne,
w ramach których uczniowie naszych szkół wyjeżdżają na praktyki zawodowe,
a Starosta, Wicestarosta, Skarbnik lub inna osoba jedzie na kontrole tych praktyk.
Te wyjazdy w całości finansowane są przez Unię Europejską. Jesteśmy jedyni
w województwie warmińsko-mazurskim, którzy zawsze korzystamy z tego
dofinansowania. Wyjazd Starosty do Gruzji również nie był finansowany z budżetu
powiatu. Pieniądze na te wyjazdy nie były wydatkowane kosztem inwestycji
powiatowych. Stwierdził, że radny Winnicki od początku nie ma woli uczestniczenia
w pracach Rady, nie bierze udziału w głosowaniach, a ostatnio Starosta zauważył
również, że radny źle się odnosi do pracowników starostwa, zwłaszcza do kobiet.
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Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, że Wójt Gminy Grunwald chce partycypować
w kosztach remontów dróg na terenie swojej gminy, czego nie można powiedzieć
o Wójcie Gminy Dąbrówno. Ta gmina jest najbiedniejszą gminą w powiecie i posiada
największą ilość dróg gruntowych. Powiedział, że prosił Zarząd o budowę chodnika
w Mielnie, czy w Słoneczniku lub remont drogi gruntowej na pewnym odcinku, gdzie
nie można wyjechać z miejscowości z powodu zniszczonej drogi. Na tej drodze
dochodziło do takich zdarzeń, że karetka pogotowia nie mogła dojechać do
człowieka, w wyniku czego ten człowiek umarł. Nie można było też zabrać zwłok.
Radny zastanawiał się, jaka jest zasadność i czym się kierować: wizualną stroną
gmin i powiatu czy patrzeć obiektywnie w interesie człowieka. Łatwiej jest wyjechać
z Mielna drogą asfaltową niż z miejscowości Elgnowo i Okrągłe, których mieszkańcy
wielokrotnie odcięci są od świata. Podziękował Zarządowi za obiektywne spojrzenie
na te sprawy. Nie można zapominać, że Gmina Grunwald przy obchodach rocznicy
Bitwy pod Grunwaldem, zyskała bardzo dużo w zakresie inwestycji drogowych.
Radny Bogdan Głowacz powiedział, że Starosta musi bardzo kochać Ostródę
i powiat, ponieważ jeździ po całym świecie, aby ją promować.
Radny Edmund Winnicki zapytał, dlaczego w sprawozdaniu z działalności Zarządu
nie ma takich informacji, a radni muszą o takich wydarzeniach dowiadywać się
z mediów.
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że informacje o realizowanych
programach są zamieszczane w sprawozdaniach z działalności Zarządu, natomiast
o wyjazdach Starosta nie ma obowiązku informować radnych. Jak będą pytania
w tym zakresie, odpowiedź zostanie udzielona.
Radny Jerzy Adamowicz prosił o zamknięcie dyskusji w tym temacie.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/281/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, było dziesiątym 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.
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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 XXXVI/282/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie „Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na lata 2014-2017”, 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 XXXVI/283/2014 w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na lata 2014-2017”, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata
2014-2020”.
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
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.
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W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/284/2014 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2014-2020”, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością
Województwa Ústeckiego (Republika Czeska) z siedzibą w Ústí nad Labem, było
trzynastym 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 18 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/285/2014 w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością
Województwa Ústeckiego (Republika Czeska) z siedzibą w Ústí nad Labem, została
podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 4 głosach „wstrzymujących się”
i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie planu pracy Rady
Powiatu na 2014 rok, 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 XXXVI/286/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na
2014 rok, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Piętnastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Ostródzkiego na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jan Janiak
poinformował, że po konsultacji z Krajowym Rzecznikiem Konsumentów, zapisy
w § 1 ust. 7 pkt 1 i 2 regulaminu otrzymują brzmienie:
1) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. EU L 352 z 24.12.2013r.),
2) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.).
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 18 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/287/2014 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych
z budżetu Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
przekazania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu skargi na działalność Starosty
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
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.

11
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/288/2014 w sprawie przekazania Wojewodzie WarmińskoMazurskiemu skargi na działalność Starosty Ostródzkiego, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości mienia powiatu.
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 Pec poddał w wątpliwość celowość podjęcia obecnie tej uchwały,
chociaż jest za tym, aby pozyskiwać nieruchomości, a potem z zyskiem je
sprzedawać. Powiedział, że te tereny w miejscowości Górka będą miały za jakiś
czas większą wartość. Jeżeli pieniądze ze sprzedaży tej nieruchomości nie są
obecnie niezbędne dla budżetu powiatu, to radny proponował wstrzymać się ze
sprzedażą. Za rok, może dwa, kiedy wartość tej nieruchomości znacząco wzrośnie
z powodu planowanych inwestycji w tej okolicy i zmiany planów zagospodarowania,
ta nieruchomość będzie mogła być sprzedana za wyższą, niż obecnie, cenę.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk przypomniała, ze przy projektowaniu budżetu
powiatu były duże problemy ze zbilansowaniem wydatków, więc Zarząd awansem
wprowadził do budżetu sprzedaż tej działki, zwłaszcza że jest duże
prawdopodobieństwo sprzedaży. Mamy również zaplanowaną sprzedaż budynku po
Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie jest mniejsze zainteresowanie.
Powiedziała, że trochę się obawia o realizację dochodów. Jeżeli teraz Rada nie
podejmie tej uchwały, to jest pytanie co włączymy po stronie dochodów lub co
zdejmiemy po stronie wydatków. W budżecie, zgodnie z wcześniejszą wyceną, jest
zapisana sprzedaż tej nieruchomości za 1 132 174 zł. Obecnie wycena tej
nieruchomości opiewa na kwotę 1,6 mln zł. Skarbnik poinformowała, że z chwilą
kiedy syndyk do końca maja opuści nieruchomość, obowiązkiem powiatu będzie
ponoszenie kosztów dozoru a także podatku od nieruchomości. Nie sprzedając teraz
tej działki będziemy ponosili niemałe koszty, istnieje również niebezpieczeństwo nie
wykonania budżetu.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie
i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/289/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia powiatu,
została podjęta 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących
się” i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie było.
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Radna Teresa Stasiulewicz wnioskowała o zajęcie przez radnych stanowiska w
sprawie przekazania Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego w Faltyjankach na
potrzeby Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
zgodnie z wnioskiem grupy radnych.
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że Zarząd wstępnie przeanalizował temat
i sprawdził biznesplan ośrodka przygotowany przez Dyrektora Kowalskiego. Koszty
adaptacji zostały również przygotowane przez pracowników starostwa. Prezentację
przedstawiającą porównanie tych kosztów przedstawią naczelnicy: Pani Janowicz
i Pan Stec. Starosta stwierdził, że drugim aspektem tej sprawy jest kwestia
zapowiedzi Dyrektora Kowalskiego o nie przystąpieniu do konkursu na to stanowisko.
W związku z powyższym, ta koncepcja dyrektora może być nieaktualna, bo być może
nowy dyrektor będzie miał inną wizję prowadzenia ośrodka. Starosta wspomniał, że
na posiedzeniu komisji o tematyce oświatowej powinna być obecna naczelnik
Wydziału Oświaty.
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz powiedziała, że w skład Zespołu
Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
wchodzi
Ośrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy, który na dzień dzisiejszy działa tylko „na papierze”,
tzn. nie ma żadnych wychowanków. W biznesplanie jest założenie 4, 8 oddziałów,
natomiast obecnie przy takich problemach z naborem, przy takiej konkurencji miedzy
naszymi ośrodkami, dobrze byłoby gdyby w tym ośrodku wychowankowie się
znaleźli. Zdaniem naczelnik, wychowankowie wcale nie muszą być przewożeni poza
Ostródę.
Następnie naczelnik przedstawiła prezentację na temat wysokości
subwencji wg dyrektora oraz wg metryczki MEN i koszów utrzymania oddziałów.
Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Powiedziała, że dobrze byłoby, gdybyśmy tych wychowanków mieli, bo obecnie są
problemy, aby utrzymać stan istniejący w ośrodkach, są problemy z uzyskaniem
dzieci do przedszkola. Dyrektor poinformował, że w roku szkolnym 2014/2015 nie
będzie naboru do przedszkola, chociaż Rada Miejska w Ostródzie wyraziła zgodę na
utworzenie przedszkola powiatowego przy Zespole Placówek Szkolno-

13
Wychowawczo-Rewalidacyjnych. W takiej sytuacji bardziej byłoby zasadne nie
ponosić dodatkowych kosztów, a zająć się przede wszystkim naborem do Zespołu,
który istnieje, dając duże możliwości tym uczniom w szkołach masowych oraz
przyjęciem do przedszkola.
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Bogusław Stec poinformował, że
budynek można adaptować do potrzeb Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego,
jest tylko kwestia wysokości środków finansowych.
Naczelnik przedstawił prezentację dotyczącą zestawienia kosztów dostosowania
obiektu do potrzeb Ośrodka, uwzględniającą koszty wyliczone przez dyrektora
Zespołu jak również przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny.
Materiał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Radny Edmund Winnicki powiedział, że w przeszłości, na sesjach oraz
posiedzeniach Komisji Oświaty padały słowa pochwały dotyczące działania Ośrodka
w Ostródzie oraz dyrektora tego Ośrodka. Mówiło się, że Ośrodek w okresie
wakacyjnym przynosi duże dochody i wspaniale funkcjonuje, natomiast dziś kiedy
dyrektor przedstawia biznesplan tego ośrodka, w wyniku którego chciałby pozyskać
nieruchomość w Faltyjankach i prowadzić tam działalność, to jednak „w stylu
kabaretowym” przygotowany jest inny kosztorys i pokazane zdjęcia w najgorszych
miejscach. Zdaniem radnego, jeżeli dyrektor ma jakąś wizję funkcjonowania i szuka
sposobu na rozwiązanie swojego problemu, to powinno się pogratulować i wyrazić
zgodę, a nie zabraniać i pokazywać, że wszystko jest złe. Powiedział, że był w tym
ośrodku i twierdzi, że nie jest on w takim złym stanie, jak jest pokazywany. Można go
też sprzedać, ale za wyższe pieniądze, ponieważ jest to atrakcyjne miejsce.
Przekazując ten ośrodek Zespołowi, stwarzamy szansę, dajemy dyrektorowi
możliwość funkcjonowania na tym rynku, ponieważ przy niżu demograficznym należy
zabiegać o ucznia. Dyrektor mógłby konkurować z innym ośrodkiem, jeżeli
poprawiłaby się baza. Jeżeli nie będzie czym zachęcić, to nabór będzie spadał.
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że od radnego Winnickiego nie spodziewał
się niczego innego, tylko ataku, ale przykro mu, że nazwał wystąpienia naczelników
wydziałów Starostwa „kabaretem”. Powiedział, że gdziekolwiek jest zawsze chwali
dyrektorów jednostek i dumny jest, że ma takich dyrektorów. Pieniądze ze sprzedaży
ośrodka w Faltyjankach mają już swoje przeznaczenie w budżecie i, aby je wycofać
na tym etapie, trzeba w to miejsce przesunąć środki z innych działów, aby zachować
wskaźniki. Należało na posiedzenie komisji zaprosić naczelnika, który od razu
pokazałby środki niezbędne na dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby
ośrodka. Prosił, żeby nie drwić z pracowników Starostwa, którzy są zawsze do
dyspozycji radnych i służą pomocą.
Radna Teresa Stasiulewicz prosiła o udzielenie głosu Dyrektorowi Kowalskiemu,
który jest obecny na sali.
Radny Cezary Pec stwierdził, że od jakiegoś czasu słyszy się, iż najważniejszą
inwestycją jest sala gimnastyczna dla Zespołu. Proponował nie blokować sprzedaży
ośrodka, a za uzyskane środki ze sprzedaży oraz środki przeznaczone na
dostosowanie ośrodka, wybudować salę gimnastyczną. Zdaniem radnego, nie
powinno się wchodzić w nowe inwestycje, skoro nie wiadomo czy przyniosą zyski,
czy nie. Powiedział, że wierzy w wyliczenia naczelnika, który mówi, że na
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dostosowanie ośrodka trzeba przeznaczyć duże środki, a poza tym zna ten ośrodek,
bo wielokrotnie w nim przebywał. Proponował sprzedać Faltyjanki, a w zamian za to
wybudować salę gimnastyczną.
Radny Bogdan Głowacz przypomniał, że środki ze sprzedaży Faltyjanek mają już
swoje przeznaczenie w budżecie. To, o czym mówi radny Pec, można zrobić
planując środki w przyszłym budżecie.
Radny Edmund Winnicki powiedział, że ma duży szacunek do naczelników,
pracowników Starostwa i nie zamierza nikogo obrażać. Radny tak zrozumiał to
wystąpienie naczelników.
Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Ryszard
Kowalski powiedział, że zrobił ten biznesplan, jako przyczynek do tego, aby wreszcie
Specjalny Ośrodek w Ostródzie mógł pozyskać uczniów. Wiadomo, ze jest
konkurencja i np. sprzedanie budynku Starostwa Panu Kowalczykowi przyczyniło się
do odchodzenia coraz większej liczby wychowanków z Zespołu. Stwierdził, że jest
dyrektorem jednostki powiatowej i zawsze będzie robił to, żeby dbać o dobry interes
powiatu, dlatego m.in. wystąpił o przekazanie Faltyjanek. Wskaźnik w wysokości
5290, który podała naczelnik, na początku tyle wynosił, dopiero później został
zmniejszony. W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym nie muszą być tylko dzieci
upośledzone w stopniu głębokim, również mogą być dzieci ze sprzężeniami. Jeżeli
dziecko nie ma autyzmu, aspergera, taki oddział może liczyć do 8 osób, a waga jest
nadal 9,5, jak również mogą te dzieci przebywać w internacie. W naszym ośrodku
jest na dzień dzisiejszy 17 dzieci ze sprzężeniami. Gdyby były pomieszczenia
i możliwości, można byłoby przejąć je do ORW, gdzie mogłyby się realizować.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie ma piękny
obiekt usytuowany na uboczu, ziemię i stworzone idealne warunki dla wychowanków,
których ma czym zachęcić. Stąd zrodził się pomysł przejęcia ośrodka w Faltyjankach,
aby Ośrodek w Ostródzie również miał czym zachęcić wychowanków. Wiadomo, że
powiat nie ma środków, ale Ośrodek w Ostródzie zarabia pieniądze, np. w ostatnich
5 latach przekazał do Starostwa następujące środki: w 2009 roku – 658 280 zł,
w 2010 roku – 784 726 zł, w 2011 roku – 1 039 041 zł, w 2012 roku – 1 554 097 zł,
w 2013 roku – 964 680 zł. W 2014 roku zostaną przekazane środki w wysokości
1 048 000 zł. W okresie 12 lat Ośrodek przekazał do Starostwa 6 401 264 zł.
Dyrektor powiedział, że nie jest fachowcem, ale przyszedł pokazać, że trzeba szukać
alternatywy, bo np. w 2009 roku w grudniu do Pana Kowalczyka przeszło 6 dzieci
upośledzonych w stopniu umiarkowanym, w tym 3 dzieci, które przebywały w
internacie. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze utrzymują się, bo mają
internaty, ponieważ waga na dzieci w internatach jest wyższa. Na temat przejęcia
ośrodka
w Faltyjankach były już rozmowy w 2013 roku. Obecnie specjalny ośrodek
w Ostródzie nie jest konkurencyjny, ponieważ nie ma czym zachęcić wychowanków.
Poinformował, że w 2012 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora SOSW
w Ostródzie, które zostało mu powierzone na 5 lat. W 2013 roku, w związku
z
rozszerzeniem
działalności
i
powstaniem
Ośrodka
RewalidacyjnoWychowawczego, przystąpił ponownie do konkursu, który nie został rozstrzygnięty
i Zarząd powierzył mu stanowisko dyrektora tylko na 1 rok. Stwierdził, że nie musiał
rozszerzać działalności, ale zrobił to w celu pozyskania większej ilości dzieci,
ponieważ ORW pozwala na rozszerzenie np. o dzieci niedowidzące i niedosłyszące.
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Zarząd miał możliwość powierzenia stanowiska dyrektora na 5 lat, ale niestety
powierzył tylko na 1 rok, do 30 października 2014r. Dyrektor przyznał, że deklarował
niedawno nie startowanie ponownie do konkursu na stanowisko dyrektora, ale po
dzisiejszej dyskusji zmienia zdanie, ponieważ chodzi mu o dobro placówki. Prosił
o zastanowienie się, czy jest sens sprzedaży ośrodka, a nie przekazanie do
prowadzenia Zespołowi. Są również możliwości pozyskania środków zewnętrznych
na dostosowanie i wyposażenie tego ośrodka.
Starosta Włodzimierz Brodiuk stwierdził, że ten temat, zgodnie z procedurą, powinien
zostać rozpoczęty na posiedzeniu Zarządu. Zarząd wspólnie z naczelnikami
analizuje, przekazuje na posiedzenia komisji i proponuje środki w budżecie. Dzisiaj
jest propozycja przekazania ośrodka podczas, gdy dochód ze sprzedaży został
zapisany już w budżecie. Te pieniądze, w związku z trudnym budżetem, zostały już
zagospodarowane. Stwierdził, że dyrektor nie powinien publicznie poruszać tematu
powierzenia stanowiska na 1 rok, bo to są sprawy bardzo delikatne i Starosta nie
chciałby o tym mówić, ale skoro nie ma innego wyjścia, skoro dyrektor temat
rozpoczął. Powiedział, że dużo niedobrych rzeczy działo się przy SOSW w Ostródzie,
na które była reakcja kuratorium, później prokuratury. Udało się załagodzić zarzuty,
które mogły być postawione i Pan Kowalski może być nadal dyrektorem. Głównym
problemem było to, że dyrektor nie poinformował o tych zdarzeniach organu
prowadzącego, czyli Zarządu Powiatu. Nie był to jeden przypadek a parę zdarzeń,
o których Zarząd dowiadywał się z mediów. Jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy
przez Ośrodek, to należy również wziąć pod uwagę, że powiat ponosił koszty,
przenosząc szkołę do budynku Bursy, która została zlikwidowana. Poprzednia
siedziba szkoły SOSW nie nadawała się już do użytkowania. To było wykonane za
pieniądze, którymi dysponuje samorząd Powiatu Ostródzkiego. Dzisiaj ten samorząd,
dbając o powiat, wydaje pieniądze zgodnie z uchwalonym bardzo trudnym budżetem.
Mamy budżet, który się nam kurczy, a zadań przybywa. Ta decyzja powinna być
przedyskutowana i podjęta w grudniu, a nie w środku roku budżetowego.
Nie wszystkie szkoły w powiecie zarabiają pieniądze, ale wszystkie trzeba utrzymać.
Dzisiaj Zarząd po głębokiej analizie, po tym z czym zapoznał się wcześniej,
nie wyraża zgody na to, bo nie może wyrazić takiej zgody jako odpowiedzialny
Zarząd. To nie jest czas, aby podejmować tak drastyczne dla budżetu decyzje,
wycofując z niego pieniądze i nie wskazując źródła.
Dyrektor Ryszard Kowalski powiedział, że warto się zastanowić, jeżeli nie będzie
można sprzedać ośrodka za te 730 000 zł, czy jest sens sprzedawać go za połowę
tej ceny. Poinformował, że w ośrodku szkolno-wychowawczym doszło do dwóch
incydentów, które zdarzają się w takich placówkach, jak również w szkołach
masowych. To są takie dzieci, one pewnych rzeczy nie potrafią zrozumieć, mają swój
inny punkt widzenia. Dyrektor przyznał się, że nie powiadomił o tym fakcie, który
zdarzył się w styczniu, ponieważ nie zdawał sobie sprawy, że musi powiadomić o tym
organ prowadzący. Natomiast o drugim zdarzeniu powiadomił. Zostały wyciągnięte
wnioski, jest opracowany program naprawczy i kontrola, która się odbyła, wypadła
bez zarzutu.
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska udzieliła głosu radcy prawnemu i poprosiła
o opinię w sprawie wniosku komisji i mocy wiążącej stanowiska Rady w tym temacie.
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Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że decydentem w sprawie
oddania mienia powiatu w trwały zarząd jednostce organizacyjnej, jest tylko
i wyłącznie Zarząd Powiatu. Rada, nawet jeżeli zajęłaby stanowisko zobowiązujące
Zarząd do oddania, to i tak to stanowisko nie ma żadnej mocy.
Radna Teresa Stasiulewicz stwierdziła, że w takim razie przekazuje ten wniosek do
Zarządu.
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne.
Radna Renata Cołoś zwróciła się o pomoc finansową dla 5-letniego chłopca
Szymona Matwiejuka z Morąga, który ma poważną, skomplikowaną wadę serca.
Akcja charytatywna prowadzona jest przez Panią Agnieszkę Stańczak, zatrudnioną
w ZSZiO w Morągu. Obecnie zebrane jest 114 000 zł. Radna poinformowała, że po
sesji będzie rozprowadzała cegiełki po 10 i 20 zł na ten cel.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XXXVI sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji i życzyła wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt
Wielkanocnych.
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