
Protokół Nr XXXVI/2018 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 27 marca 2018 r. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1445. 
Podjęto uchwały od Nr XXXVI/269/2018 do Nr XXXVI/278/2018 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XXXVI sesję Rady Powiatu 
w Ostródzie V kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych i 
przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Antoniego Smolaka. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
5. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na 

rok 2018, w tym podjęcie uchwały. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z 
organizacją konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i 
Mazur. 

7. Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego, w tym podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji oraz wniesienia wkładu 
własnego do projektu „Niepowtarzalni- ujawniamy umiejętności”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                       
i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

11. Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Ostródzkim na lata 2018-2020, w tym podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 
Rady. 

14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
15. Sprawy różne. 
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Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 
Uwag do protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2017 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada przyjęła protokół XXXIII sesji, 20 głosami „za”, przy 3- „wstrzymujących się”. 
 
Do protokołu XXXIV z dnia 17 stycznia 2018 r. uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada przyjęła protokół XXVIII sesji Rady Powiatu, 20 głosami „za”, przy 3 głosach  
„wstrzymujących się”. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk zgłosił wniosek o uzupełnienie protokołu z XXXV sesji z 
dnia 29 stycznia 2018 r., w następujący sposób: na stronie 9 po słowach „szpital jest 
dla wszystkich najważniejszy”, a przed słowami „Przewodniczący zamknął dyskusję.” 
wprowadzić akapit o treści:  „Do głosu zgłosiła się przysłuchująca się obradom 
pielęgniarka ostródzkiego szpitala p. Justyna Maciak. Zapytała prezesa szpitala p. 
Bonieckiego czy jak zabierze głos to nie zostanie zwolniona? Przewodniczący Rady 
zapytał: jakim prawem usiadła przy stole prezydialnym. Nie udzielił jej głosu z uwagi- 
jak stwierdził- na powagę sytuacji.” 
Wniosek radnego stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Brodiuka. 
W głosowaniu brało 23 radnych. 
Rada odrzuciła wniosek radnego, 13 głosami „przeciw”, przy 9 głosach „za” i 1- głosie 
„wstrzymującym się”. 
  
Radny Dariusz Struk wyraził zdanie, że protokół jest potwierdzeniem tego co było, a to 
był fakt. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, że to co dotyczyło sesji jest w protokole, natomiast o 
czym mówi radny Brodiuk, to było już po zamknięciu sesji, w związku z tym nie powinno 
znaleźć się w protokole. Głosowanie ustala czy dany zapis ma się znaleźć w protokole, 
czy tez nie. Taki przypadek nie jest pierwszym w historii naszego zgromadzenia. 
 
Radny Brodiuk powiedział, że przestudiował zapis nagrania i napisał we wniosku, tak 
jak faktycznie było. Przewodniczący zamknął sesję, nie dopuścił do głosu Pani Justyny 
Maciak- pielęgniarki z ostródzkiego szpitala. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski stwierdził, że radny Brodiuk sam sobie zaprzecza. Raz 
mówi, że Pani Maciak zabierała głos, a następnie twierdzi, że Przewodniczący nie 
udzielił jej głosu. 
 
Radny Brodiuk ponownie odczytał treść proponowanego zapisu w protokole. 
 
Przewodniczący Paliński wyjaśnił, że głos zostałby tej Pani udzielony, gdyby zgłosiła 
się ona do jego zabrania. Jeżeli ktoś zabiera głos bez jego udzielenia, to takiej sytuacji 
na sesji nie będzie. Nawet gdyby radny siłą chciał zabrać głos, to ja go mu nie udzielę. 
 
Starosta Wiczkowski zapytał, dlaczego wcześniej radni nie dyskutowali nad 
protokołem z burzliwej sesji związanej ze szpitalem, gdzie z widowni krzyczano. Nie 



3 

 

 

 

było tego w protokole i nikt nie zwracał się z wnioskiem, aby te głosy zostały  w nim 
zapisane. Przewodniczący prowadzi sesję zgodnie z porządkiem obrad, czuwa nad 
jego przestrzeganiem. Gdyby Przewodniczący udzielił głosu, to zostałoby to 
odnotowane w protokole. Nikomu z widowni nie udzielono głosu, więc nie może być 
miejsca w protokole na takie sformułowania.  
 
Radny Grzegorz Kierozalski stwierdził, że protokół nie jest stenogramem i jeżeli ktoś 
chce, aby jego głos był odnotowany w protokole powinien to zaznaczyć. Zaproponował 
dołączenie oświadczenia radnego Brodiuka do protokołu. 
 
Radny Pec powiedział, że wniosek radnego o sprostowanie protokołu został poddany 
pod głosowanie i odrzucony większością głosów. W związku z tym należy 
przegłosować cały protokół. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że zgodnie ze statutem radny ma prawo 
wnieść uwagi do protokołu. Radny prosił o przyjęcie uwag radnego Brodiuka oraz 
zapisanie w protokole z dzisiejszej sesji, że radny złożył wniosek do protokołu. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXXV sesji Rady Powiatu z dnia 
29 stycznia 2018 r. 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Rada przyjęła protokół XXXV sesji Rady Powiatu, 14 głosami „za”, przy 6 głosach 
„przeciw” i 3 głosach  „wstrzymujących się”. 
 
Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-
2031. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja wstrzymała się od zaopiniowania 
projektu tej uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXXVI/269/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, została podjęta 15 
głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu. 
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Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian                   
w budżecie powiatu na 2018 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 
23 marca br., zatwierdził i proponuje Radzie zmiany dotyczące wprowadzenia do 
budżetu  dotacji na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka- 16.500 zł oraz pomocy 
finansowej z gminy Morąg na dofinansowanie remontu drogi Morąg- Wola Kudypska- 
100.000 zł. W związku z tym, w projekcie uchwały zmianie ulegnie w § 1 ust. 2 , kwota 
dochodów ogółem po zmianie wynosić będzie 168.929.806 zł, dochodów bieżących- 
121.683.791 zł. W § 2 ust. 2 kwota wydatków ogółem wynosić będzie- 170.399.806 zł, 
kwota wydatków bieżących - 116.997.026 zł. W § 5 kwota po zmianie wynosić będzie     
13.723.608 zł. Odpowiednio zmienią się również zapisy w załącznikach Nr 1, 2 5,6 
oraz w załączniku 7 - kwota planowanych dochodów i wydatków, co jest konsekwencją 
wprowadzenia tych kwot do budżetu i zmiany treści uchwały. 
 
Radny Kierozalski wyraził zdanie, że należy pozytywnie ocenić przedkładanie radnym 
przez Zarząd propozycji dużej ilości inwestycji, jednak nie można zgodzić się z taką 
inżynierią finansową, w której powiat posiada wolne środki, a jednocześnie emituje 
obligacje i jest zadłużany. Zmiany w budżecie w rodzaju: przebudowa drogi                       
w  Słoneczniku- 800.000zł, czy przebudowa drogi w miejscowości Kiersztanowo w 
kwocie 1.000.000 zł, przy deficycie po zmianach w wysokości 1,5 mln zł, źle wyglądają. 
To nie jest kwestia konieczności dziejowej. Radny wyraził zrozumienie, że zbliżają się 
wybory i każdy chce swoja pozycję wzmocnić, są jednak pewne granice. Nie można 
pewnych rzeczy robić, choćby z uwagi na wzrastające zadłużenie powiatu. 
 
Radny Stanisław Orzechowski zapytał czym jest spowodowane zwiększenie w planie 
wydatków, w dziale 851, rozdział 85111, paragraf 6010 - o kwotę 1.100.000 zł, na 
objęcie akcji PZOZ w Ostródzie S.A.  
 
Starosta Wiczkowski wyjaśnił, że środki mają być przeznaczone na wyposażenie bloku 
operacyjnego w nowy sprzęt. Blok jest oddany do użytku, część wyposażenia została 
zakupiona przez powiat za kwotę 1,4 mln złotych. Zarząd podjął decyzję o przekazaniu 
kwoty 1.100.000 zł spółce, aby zakupić dodatkowy nowy sprzęt, który będzie 
użytkowany na bloku operacyjnym. Nie będzie przenoszone nic ze starego bloku do 
nowego, który jest bardzo nowoczesny i będzie bardzo dobrze wyposażony. 
Starosta stwierdził, że obecny Zarząd i Rada, od początku funkcjonowania nie zaciągał 
żadnego kredytu. Wszystkie inwestycje i remonty, również szpitalne są 
przeprowadzane bez zaciągania nowych zobowiązań. Spłacona została część 
zobowiązań spółki. Powiat nie jest zadłużany, nie zostały zaciągnięte żadne nowe 
kredyty, ani wyemitowane obligacje. Został jedynie przesunięty termin wykupu 2 mln 
obligacji. Jako samorząd bardzo dużo inwestujemy. W zeszłym roku zostało 
pozyskane z zewnątrz ponad 20 milionów złotych. Ta kadencja jest najlepsza odnośnie 
wyników finansowych. Wcześniej inwestowano, ale wkład własny zawsze pochodził z 
kredytu. Obecnie pochodzą one z własnych środków. 
 
Radny Orzechowski wyraził zadnie, że mieszkańcy powiatu ostródzkiego, jak i innych 
regionów województwa, bez wątpienia, zasługują na świadczenia medyczne na 
najwyższym poziomie. Zaniepokojenie budzi jednak fakt, że pomimo wkładania cały 
czas pieniędzy w szpital, tam nadal są potrzeby. radny przypomniał, że około pół roku 
temu powiat objął akcje PZOZ w Ostródzie S.A. na kwotę 600.000 zł. teraz kolejnych 
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na kwotę 1.100.000 zł. Radny wyraził obawę, że mimo wspierania przez powiat, szpital 
nadal przynosi znaczne straty. 
 
Starosta przypomniał konstrukcję finansową budowy bloku operacyjnego, gdzie 4,2 
mln złotych pozyskano z RPO, 1 mln zł- z miasta Ostróda. W tej chwili na blok zostało 
wydane 6,4 mln zł, co oznacza, że ze środków powiatu wydano 800 tysięcy złotych 
plus dzisiejsze 1.100.000 zł. Potrzeb w szpitalu jest bardzo wiele, ale to jest 
konsekwencją zaniechań wielu lat. Niedługo będzie realizowana termomodernizacja 
szpitala, gdzie trzeba będzie mieć wkład własny, ale warto skorzystać z możliwości 
otrzymania na ten cel środków z zewnątrz. Zadaniem Zarządu jest, aby szpital 
ostródzki był coraz lepszy, a tego bez pieniędzy nie da się zrobić. Doposażanie szpitala 
jest działaniem permanentnym, cały czas trzeba będzie wkładać pieniądze.    
Starosta wyjaśnił, że objęcie akcji PZOZ za kwotę 600.000 zł pozwoliło na wykup 
obligacji, które były wyemitowane między innymi na budowę oddziału zakaźnego.  
 
Radny Brodiuk odniósł się do zmian w budżecie dotyczących zadań remontowych 
realizowanych na drogach powiatowych. Stwierdził, że radni nie otrzymali materiałów 
wskazujących miejsca gdzie będą realizowane te zadania, których wartość opiewa na 
kwotę 3.461.000 zł. Stwierdził, że po raz pierwszy spotkał się z sytuacja „ukrywania” 
informacji o wydatkach budżetowych przed radnymi, którzy muszą wiedzieć nad czym 
głosują. Przedstawienie radnym do głosowania projektu bez danych, na co zostaną 
wydane publiczne pieniądze jest skandalem. Poinformował o złożeniu w dniu 
wczorajszym pisma w sprawie uzupełnienia materiałów do projektu zmian w budżecie 
dotyczących wykazu zadań remontowych na drogach powiatowych.  
Następnie radny odczytał treść pisma, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
Stwierdził, że radni nie wiedzą na co wydane będą te środki, ponieważ do chwili 
obecnej nie otrzymali zestawienia. W dziale 600, w Zarządzie Dróg Powiatowych jest 
łącznie zwiększenie wydatków na zadania remontowe w kwocie 3.461.396 zł, bez 
wyszczególnienia. Radny zażądał przekazania zestawienia na jakie remonty 
przeznaczone są te pieniądze, po zapoznaniu się z którym radni mogą świadomie 
głosować. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski powiedział, że zapraszał wszystkich radnych do pracy w 
komisjach i do pracy nad propozycją, która została przedstawiona na ich 
posiedzeniach. Stwierdził, że formuła zmian w budżecie istnieje od samego początku 
i nigdy nikt nie zwracał się o jej zmianę. Wyjaśnił, że w wykazie zmian w budżecie, w 
zwiększeniach planu dochodów jest ujęta pomoc finansowa z gmin Morąg, Łukta, 
Miłomłyn oraz Ostróda na remonty chodników  i dróg na terenie powiatu oraz pomoc 
finansowa z gmin: Morąg i Grunwald na przebudowę dróg w miejscowości Słonecznik  
i Kiersztanowo. W zwiększeniach planu wydatków, w takiej samej kwocie są ujęte 
wydatki na remonty dróg w gminach wcześniej wymienionych, dalej w zmianach 
dotyczących inwestycji  są ujęte: przebudowa dróg w m. Słonecznik i m. Kiersztanowo. 
Następnie Starosta wymienił  remonty, które będą realizowane ze środków, o których 
mówił radny Brodiuk: 

- remont ulicy Wróblewskiego w Morągu, dofinansowanie z gminy Morąg- 50%, 
- remont ulicy Parkowej w Morągu, dofinansowanie z gminy Morąg- 50%, 
- remont drogi odcinek Tabórz- Plichta, całość ze środków powiatu, 
- remont drogi w m. Majdany Wielkie, dofinansowanie 100.000 zł z gminy Miłomłyn, 
- remont drogi w m. Zwierzewo,  dofinansowanie z gminy Ostróda- 20%, 
- remont drogi Morąg- Wola Kudypska, dofinansowanie 100.000 zł z gminy Morąg, 
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- remont chodnika w m. Chojnik, dofinansowanie z gminy Morąg- 50%, 
- remont chodnika w m. Słonecznik, dofinansowanie z gminy Morąg- 20%, 
- remont chodnika ul.Sienkiewicza w Morągu, dofinansowanie z gminy Morąg- 50%, 
- remont chodnika ul. Leśna w Morągu, dofinansowanie z gminy Morąg- 50%, 
- remont chodnika w m. Markowo, całość ze środków powiatu. 

 
Radny Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że uczestniczy w pracach ważnej komisji 
Rady Powiatu, tj. Komisji Rewizyjnej. Dodał, że w poprzedniej kadencji każda zmiana 
w budżecie, która dotyczyła remontów lub inwestycji była pokazywana transparentnie. 
Radni mogli nad tym popracować, załączniki zawsze były. W otrzymanych przez 
radnych materiałach o inwestycjach można było się doczytać, o remontach nie, a na 
to są przeznaczone duże środki. 
 
Radny Kierozalski wyraził zdanie, że redystrybucja środków jest wątpliwa. Miasto 
Ostróda dostarcza co najmniej 35% wpływów do budżetu powiatu, z różnego rodzaju 
podatków. Partycypuje również w inwestycjach powiatowych. Nie może być takiego 
wrażenia, że interior wyciąga z miasta pieniądze. Przykładem mogą tu być losy 
specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych w Szymanowie i Ostródzie, gdzie 
Szymanowo jest mocno wspierane, a nie widać wsparcia dla ośrodka w Ostródzie.          
I tak zapewne jest z zadaniami na drogach powiatowych. To budzi wątpliwości. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn kontynuując myśl radnego Kierozalskiego stwierdził, że 
Zarząd zapomniał o biednej Gminie Dąbrówno. Przez 4 lata nie było nic robione              
na drogach powiatowych w tej gminie, mimo próśb o wsparcie. W  Gminie Dąbrówno 
jest największa ilość dróg powiatowych gruntowych, którymi ludzie nie mogą dojechać 
do pracy, dzieci do szkoły, że karetka pogotowia również nie może dojechać. Środki 
na drogi są dysponowane wybiórczo. Radny wyraził zdanie, że miasto Ostróda również 
nie otrzymuje dużo środków z powiatu, radni z miasta nie walczą o swoje. Zarząd 
odpowiada za cały powiat, za wszystkie gminy. Trzeba się liczyć również z ludźmi, 
którzy mieszkają na wsiach, w terenie i maja problem z dojazdem. Nie można 
porównywać zamożności gmin. 
 
Radny Jan Kacprzyk stwierdził, że w poprzedniej kadencji, w latach 2010-2014,               
w gminie Dąbrówno nic praktycznie nie było robione, oprócz 1 km drogi i chodnika        
w miejscowości Osiekowo. W dzisiejszych zmianach w budżecie uwidoczniona jest 
pomoc z innych gmin w wysokości 1,2 mln zł. Przez całą poprzednią kadencję powiat 
nie otrzymał takiej pomocy od samorządów, a wynikało to przede wszystkim z braku 
współpracy. 
 
Radny Orzechowski  poparł głos radnego Waszczyszyna odnośnie realizacji zadań 
drogowych w Gminie Dąbrówno, gdzie w zeszłej kadencji było wyremontowane 1 km 
drogi, w obecnej natomiast około 100 m w miejscowości Elgnowo. Radny zaapelował 
o sporządzenie planu zadań drogowych, kierując się przede wszystkim ilością 
mieszkańców korzystających z remontowanych dróg lub ewentualnie kontynuowaniem 
wcześniej rozpoczętych inwestycji. Nie należy skupiać się na jednym rejonie powiatu. 
 
Radny Kacprzyk przypomniał, że najważniejszą inwestycją była budowa bloku 
operacyjnego, o której wcześniej wszyscy mówili, jednak nie była realizowana. Jest to 
największa inwestycja realizowana w mieście Ostróda. Dodatkowo będą realizowane 
inwestycje w termomodernizację. Radny stwierdził, że mieszkańcy Gminy Dąbrówno 
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coraz częściej zwracają się do niego o pomoc, w związku z tym będzie starał się im 
pomóc. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski ustosunkował się do zarzutów dotyczących 
rozdysponowania środków między gminami. Stwierdził, że podliczając środki 
inwestowane przez powiat w obecnej kadencji w Ostródzie, są one zdecydowanie 
większe niż w innych gminach. Zostanie to pokazane na koniec kadencji w 
zestawieniu. Ulice w mieście Ostródzie, po upływie obecnej kadencji, są w lepszym 
stanie niż w Morągu. Bardzo ważnym elementem są  również prace nad dokumentacją 
ulicy Plebiscytowej, która będzie bardzo dużą inwestycją. Przy wyborze zadań 
inwestycyjnych są brane pod uwagę propozycje wójtów i burmistrzów. Wszędzie, gdzie 
jest proponowane przez nich  dofinansowanie, prace na drogach powiatowych zostały 
wykonane. Niewątpliwie największą pomoc oferował Burmistrz Morąga, choć 
Burmistrz Ostródy też proponował i były zadania w Ostródzie realizowane. Zarząd 
Powiatu zdecydował także o pozostawieniu do dyspozycji miasta, środków z wpływów 
za zajęcie pasa drogowego w m. Ostródzie, w wysokości 700 tysięcy złotych, z 
przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych na terenie miasta. 
W trakcie trwającej kadencji, środki które samorządy gminne przekazały na zadania 
powiatowe sięgną kwoty ponad 5 mln złotych. Wcześniej nigdy takiej sytuacji nie było. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki zaapelował o przyśpieszenie sprawy sprzedaży działek w 
Miłakowie nad jeziorem, przy ulicy Włodyki, gdzie można byłoby uzyskać z tego tytułu 
kwotę, zdaniem radnego, około 1 miliona złotych. 
 
Radny Brodiuk Odpowiedział, że w zeszłej kadencji współpraca z samorządami była, 
przykładem może tu być Gmina Małdyty, z którą niejedną inwestycję realizował powiat. 
W Ostródzie również realizowano wspólnie inwestycje, z dofinansowaniem miasta 
Ostródy, czego dowodem są tablice informacyjne przy drogach, na których je 
wykonywano. 
 
Radny Waszczyszyn złożył wniosek o przeznaczenie kwoty 800.000 zł z zadania 
„Przebudowa drogi w miejscowości Słonecznik”, na remont drogi do miejscowości 
Okrągłe w Gminie Dąbrówno. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Waszczyszyna. 
W głosowaniu brało 21 radnych. 
Rada odrzuciła wniosek radnego, 14 głosami „przeciw”, przy 7 głosach „za” wnioskiem. 
 
Radny Dariusz Struk nawiązując do wypowiedzi radnego Kierozalskiego dotyczącej 
Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Ostródzie, zapytał o 
plany przekazania tej placówce ośrodka w Faltyjankach i zagospodarowania do dla 
dzieci.  Radny wyraził wątpliwości odnośnie zwiększenia środków na dostosowanie 
systemu informatycznego w Starostwie  do wymagań RODO, gdzie faktycznie chodzi 
o zakup sprzętu. Wyraził zdanie, że kwity na sprzęt komputerowy są zbyt wysokie.  
Radny zgodził się ze Starostą, iż w mieście Ostródzie było sporo inwestycji, 
przykładem jest tu ulica Czarnieckiego i ulica 11-go Listopada.  W mieście zdaniem 
radnego, zrobiło się bezpieczniej. Wyraził zdanie, że od 4 lat jest bardzo duże wsparcie 
dla Morąga. Są jednak gminy „zapomniane inwestycyjnie”, na przykład gmina 
Dąbrówno, Łukta, Małdyty. Te gminy są biedne i trzeba je wspomóc. Radny wyraził 
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zadowolenie z realizacji remontu na drodze Plichta- Tabórz, która jest bardzo ważna 
dla komunikacji w Gminie Łukta.  
 
Starosta, odnośnie Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych w 
Ostródzie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szymanowie 
odpowiedział, że więcej inicjatyw wypływa od Dyrektora SOSW w Szymanowie                 
i Zarząd wychodzi naprzeciw tym propozycjom. ZPSWR w Ostródzie jest bardzo 
dobrze wyposażony, czeka go obecnie termomodernizacja, wcześniej został 
podłączony do sieci ciepłowniczej. Ośrodek w Ostródzie jest w podobnym standardzie 
jak Ośrodek w Szymanowie. Dodał, że nie ma planów dotyczących przekazania 
Faltyjanek ZPSWR w Ostródzie.  
Starosta poinformował, że do rządowego programu przebudowy dróg, powiat będzie 
składał wniosek na drogę do Rudna. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 
Uchwała Nr XXXVI/270/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, 
została podjęta 17 głosami „za”, przy  2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących 
się” i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości opłat za usuniecie i 
przechowywanie obiektów pływających na rok 2018, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło udział 23 radnych.  
Uchwała Nr XXXVI/271/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i 
przechowywanie obiektów pływających na rok 2018, została podjęta 22 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z 
organizacją konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur 
było kolejnym punktem porządku obrad.  
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Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło udział 23 radnych.  
Uchwała Nr XXXVI/272/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z 
organizacją konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur, 
została podjęta 15 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymującym 
się” oraz stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło udział 23 radnych.  
Uchwała Nr XXXVI/273/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego, została podjęta 14 głosami „za”, przy 3 
głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymującym się” oraz stanowi załącznik Nr 8                 
do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Ostródzkiego z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018” było kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło udział 23 radnych.  
Uchwała Nr XXXVI/274/2018 w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy 
Powiatu Ostródzkiego z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, została podjęta 
jednogłośnie oraz stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Dziewiątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do 
realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „Niepowtarzalni- ujawniamy 
umiejętności”. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło udział 23 radnych.  
Uchwała Nr XXXVI/275/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji oraz wniesienia wkładu 
własnego do projektu „Niepowtarzalni- ujawniamy umiejętności”, została podjęta 
jednogłośnie oraz stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło udział 23 radnych.  
Uchwała Nr XXXVI/276/2018 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 
jednogłośnie oraz stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostródzkim 
na lata 2018-2020, w tym podjęcie uchwały, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, że na posiedzeniu  Komisji Rolnictwa  
zauważył pewne nieścisłości w Programie i wnosił o ewentualne poprawki. Zapytał, 
czy zostały one naniesione.  
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie odpowiedział, że w 
związku z brakiem wniosku formalnego oraz jego przegłosowania nie naniesiono 
poprawek. 
 
Radny Brzozowski wyjaśnił, że propozycje poprawek dotyczyły analizy SWOT , gdzie 
w słabych stronach określenie, iż w społeczeństwie rosną niewydolności rodziców w 
procesie wychowywania oraz jest trudna sytuacja materialna społeczeństwa, z którymi 
radny się nie zgadza. Zaproponował wniesienie poprawek do programu lub odrzucenie 
Programu. 
 
Radna Wanda Łaszkowska zapytała o zabezpieczenie pieczy zastępczej na terenie 
Powiatu Ostródzkiego w stosunku do potrzeb. Zauważyła bowiem, że  zmniejszyła się 
ilość rodzin zastępczych oraz ilość dzieci objętych pomocą.  
 
Dyrektor Podsiadło odpowiedział, że każde postanowienie sądowe o umieszczeniu 
dzieci w pieczy zastępczej skierowane do PCPR, jest realizowane natychmiast. 
Zasadniczo od wielu lat nie było sytuacji, aby dzieci pozostawały bez opieki                       
w momencie skierowania do pieczy zastępczej instytucjonalnej czy rodzinnej. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło udział 23 radnych.  
Uchwała Nr XXXVI/277/2018 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostródzkim na lata 2018-2020, została podjęta 22 
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” oraz stanowi załącznik Nr 12 do 
protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania było kolejnym 
punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej 
sprawie. 
 
Radny Grzegorz Kastrau- Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Zbigniew Zabłocki -  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Dariusz Struk- Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Radny Tomasz Orłowski- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło udział 22 radnych.  
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Uchwała Nr XXXVI/278/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, została podjęta 
jednogłośnie oraz stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
 
Radny Stanisław Brzozowski zapytał o realizację XIII Narciarskiego Biegu Sasinów 
organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich, na 
dofinansowanie którego Zarząd przeznaczył 1.000 zł. Czy Bieg odbył się mimo braku 
śniegu. Radny stwierdził również, że decyzję o pomocy finansowej powiatowi 
podejmują radni gminni, burmistrz jedynie ją wykonuje.   
 
Starosta  odpowiedział, że Bieg odbył się. 
 
Radny Zbigniew Zabłocki podziękował Zarządowi za wsparcie Finału 
Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej im. Sługi Bożego Kardynała Augusta 
Hlondy, który został wysoko oceniony.  Prosił o dalsze wsparcie takich konkursów. 
 
Starosta odniósł się do uchwały Rady Powiatu podjętej 29 listopada 2017 roku, w 
sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Powiatu Ostródzkiego. Przytoczył słowa radnego Brodiuka: „Uchwałą ta Rada Powiatu 
ma oddać swoje kompetencje Zarządowi Powiatu, czyli Staroście, i pozwolić na 
bezprzetargowe oddawanie w użytkowanie, wydzierżawianie lub najem nieruchomości 
należących do powiatu. Po tej uchwale Starosta nie będzie wnioskował do Rady o 
odstąpienie od przetargu konkretnej nieruchomości dla konkretnego podmiotu, tylko 
informował Radę, że to już zrobił, bez możliwości sprawdzenia zasadności tej decyzji. 
Zgoda na projekt Starosty oznaczałaby też otwarcie możliwości korupcyjnych. Jeśli 
nawet nie dochodziłoby do załatwiania spraw „pod stołem”, to takie podejrzenia 
mogłyby być na porządku dziennym, w związku z brakiem kontroli i jawności 
podejmowanych decyzji. Aby przeciwdziałać korupcji i łapownictwu…”  
Starosta powiedział, że radny Brodiuk wraz z grupa radnych skierował do Wojewody 
Warmińsko- Mazurskiego wniosek o rozstrzygnięcie nadzorcze i uchylenie tej uchwały. 
W odpowiedzi Wojewoda poinformował, że organ nadzoru nie dopatrzył się podstaw 
do stwierdzenia nieważności kwestionowanej uchwały. Rady Powiatu w uchwale 
ustalającej zasady gospodarowania nieruchomościami nie pozostaje w sprzeczności  
z porządkiem prawnym i nie wykracza poza kompetencje Rady.  
 
Radny Brodiuk odpowiedział, że obowiązkiem radnego mającego wątpliwości co do 
działań rządzących jest reagować i sprawdzać. Rolą radnego opozycyjnego jest 
pokazywanie oraz pytanie, dlatego też zwrócił się do Wojewody w kwestii tej uchwały 
oraz w innych sprawach. Zapytanie zostało również skierowane do Biura 
legislacyjnego Sejmu. 
 

Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
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Radny Zbigniew Zabłocki złożył interpelację o przyśpieszenie zamknięcia sprawy 

działek położonych  przy ul. Ojca Władysława Włodyki oraz ul. Kaszubskiej                          

w Miłakowie oraz ich sprzedaż. Poinformował o śmierci pana Turka, który był 

zaineresowany tymi działkami. Radny stwierdził, że dobrze byłoby zakończyć temat      

w tej kadencji.  

Radny złożył również interpelację o wykonanie remontu dwóch dróg powiatowych:    

ul.Topolowej w Miłakowie z przedłużeniem do Polkajn i Klugajn oraz drogi od Pityn do 

Raciszewa w kierunku Łumpii.  

 
Radny Dariusz Struk zapytał o plany związane z ośrodkiem w Faltyjankach. 
 
Starosta odpowiedział, że ogłoszony jest kolejny przetarg i szukany jest nabywca. 
 
Ostatnim punktem w porządku obrad były sprawy różne. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXXVI sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 
Protokołowała: 
Aneta Markowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


