
PROTOKÓŁ  Nr XXXVII/2014 
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

 z dnia 30 czerwca 2014r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1125, zakończono o godz. 1315. 
Podjęto uchwały od Nr XXXVII/290/2014 do Nr XXXVII/300/2014. 
 
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. 
 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXXVII sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, powitała radnych, prawników Starostwa  
i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym 
Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Witolda Bojara. 
 
Następnie poinformowała, że na podstawie § 20 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy 
punkt Nr 12 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do 
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”. 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o proponowany 
punkt. 
 
Dotychczasowe punkty od 12 do 14, otrzymały numerację od 13 do 15. 
 
 
Wobec powyższego, porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą, brzmiał 
następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok, w tym podjęcie  
uchwały. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 rok z tytułu 
wykonania budżetu. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2014-2028. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 
6. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostróda, w tym podjęcie uchwały. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie obiektów pływających. 
8. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Ostródzkiego,  

w tym podjęcie uchwały. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w drodze darowizny. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej 
w Ostródzie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ostródzie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

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

14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
15. Sprawy różne. 

 
 

Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XXXVI sesji Rady Powiatu z dnia 16 kwietnia 
2014 roku. 
 
 
 Drugim punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 
2013 rok, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok. 
Uchwała RIO.IV-0120/136/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2014r., stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
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 XXXVII/290/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2013 rok, została podjęta 14 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”  
i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium za 2013 rok z tytułu wykonania budżetu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Włodzimierza 
Brodiuka. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 
rok wraz z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
za rok 2013r. 
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120-284/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 maja 2014r., stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że Starosta przedstawiając w swoim wystąpieniu 
wiele inwestycji wykonanych w 2013 roku, nie podkreślił w jakich gminach te 
inwestycje były realizowane i ile środków na poszczególne gminy było przeznaczone. 
Powiedział, że jako przedstawiciel gminy Morąg, nie będzie głosował za udzieleniem 
absolutorium Zarządowi, który dla Morąga nic nie zrobił. Jest to gmina, na terenie 
której zamieszkuje ¼ populacji tego powiatu, a otrzymuje z budżetu jedynie skromne, 
wręcz znikome, środki. Przypomniał, że przedstawiciele gminy Morąg nie głosowali 
za budżetem na 2014, ponieważ nie były w nim uwzględnione środki na inwestycje  
i rozwój gminy Morąg. Wówczas Starosta obiecał, że te wnioski, które radny składał 
w imieniu Klubu Radnych Morąskich, będą zrealizowane w ramach możliwości. 
Realizowane są wnioski, ale nie radnego. „Zarząd w tym okresie przeznaczył duże 
środki na imprezy, bankiety, wycieczki, hulanki itp.” Duże środki są przeznaczane na 
prasę, telewizję, tylko że ta telewizja nigdy nie transmituje sesji w gminie Morąg, nie 
pokazuje pracy radnych. Służy wybitnie promocji Starosty, również w kampanii 
wyborczej. „Jest to typowa komunistyczna propaganda sukcesu”.  Gdyby te środki, 
które zostały w ostatnim czasie „przehulane”, zostały przeznaczone na chodniki, 
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drogi, nakładki w tych gminach, można byłoby się czymś pochwalić i promować 
Powiat Ostródzki. Te lata z zasady dla Powiatu Ostródzkiego są stracone, nic się  
w tym okresie faktycznie nie wydarzyło. Jeżeli budżet wynosi 120 mln zł, to trzeba  
go wydatkować, tylko trzeba to robić sprawiedliwie i nie traktować gminy Morąg „po 
macoszemu”.  
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że opozycja ma to do siebie, że musi 
negować. Dzisiaj oceniamy wykonanie budżetu za 2013 rok. Radny stwierdził, że nic 
się nie zdarzyło w tym okresie w gminie Morąg, a przecież zrealizowana została 
inwestycja drogowa tzw. „schetynkówka” Sambród – Morąg za prawie 1,5 mln zł, 
SOSW i wszystkie szkoły morąskie otrzymały bardzo duże środki w 2013 roku. 
Radny ma prawo to negować, ale jest to opinia polityczna. Najważniejsza jest opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia pracę zarządu, pracowników 
Starostwa, w tym przede wszystkim Wydziału Finansowego i Pani Skarbnik. Dzisiaj, 
dzięki merytorycznym pracownikom, możemy się chwalić, bo dopracowaliśmy się 
dobrego schematu.  
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że wie czym zajmuje się Regionalna Izba 
Obrachunkowa, ale jeśli chodzi o ocenę Zarządu u funkcjonowanie, to ma odrębne, 
niż Starosta, zdanie. Pracownicy faktycznie pracują solidnie, ale radni oceniają pracę 
Starosty i Zarządu. Dobrze, ze droga została zrobiona, ale gmina Morąg w 
porównaniu do innych gmin, otrzymała bardzo mało. Zdaniem radnego, gmina  
z uwagi na wysoki procent mieszkańców powiatu, powinna otrzymać więcej środków 
i tego oczekiwali radni morąscy. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że w porównaniu do innych gmin,  
w 2013 roku w gminie Morąg zostało zrobione najwięcej. Przypomniał, że dzisiaj 
radni głosują nad wykonaniem budżetu za 2013 rok. 
 
Członek Zarządu Bogdan Głowacz stwierdził, że radny zapomniał o utrzymaniu 
jednostek oświatowych znajdujących się na terenie gminy. 
 
Radny Edmund Winnicki odpowiedział, że gdyby te placówki znajdowały się na 
terenie innej gminy, też trzeba byłoby je utrzymywać, więc to nie jest „żadna łaska”. 
Radnemu chodziło o proporcje środków na inwestycje. 
 
Radny Tadeusz Łopata powiedział, że w ostatnim czasie wnioski składane przez 
radnego na posiedzeniu komisji, które trafiały do Zarządu, nie zostały zrealizowane. 
Radny nie otrzymał również informacji na temat ich realizacji. Były to wnioski 
dotyczące m.in. chodnika w Miłakowie (bezpieczeństwo dzieci), dofinansowanie 
łóżek dla szpitala w Ostródzie. Zdaniem radnego, bezcelowe jest działanie komisji, 
skoro tylko Zarząd decyduje komu dać pieniądze i wykonać jakąś „dziękczynną” 
inwestycję. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że szpital ostródzki otrzymał od 
prywatnego darczyńcy łóżka za ok. 1 mln zł. 100 tys. zł otrzymał szpital w Morągu,  
a obiecane 100 tys. zł dla szpitala ostródzkiego również będzie przekazane, ale 
wtedy kiedy budżet powiatu na to pozwoli. Jeśli chodzi o inne wnioski, to są one 
rozpatrywane przez Zarząd a udzielane odpowiedzi przekazywane są komisji, z 
której wypłynął wniosek. 
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Starosta prosił o zamknięcie dyskusji w tym temacie. 
 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/291/2014 w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 rok z tytułu 
wykonania budżetu, została podjęta 13 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw”,  
3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował radnym za udzielenie Zarządowi 
absolutorium. Podziękował również Pani Skarbnik i całemu Wydziałowi 
Finansowemu oraz wszystkim naczelnikom i pracownikom Starostwa. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było 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 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/292/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2014-2028, została podjęta 16 głosami „za”, przy 1 
głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2014 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że wynikła konieczność 
dokonania zmian w załączniku nr 7 – zestawienie planowanych kwot dotacji 
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających  
z przesunięcia między zadaniami dla organizacji pozarządowych. Decyzja Zarządu  
w tej sprawie była już podjęta w marcu, ale nie były dokonane zmiany w budżecie. 
Trzeba wykreślić z załącznika zadanie w pozycji 23 – szkolenia zwiększające wiedzę 
nt  efektywnego zarządzania wolontariatem – 3 000 zł i zadanie w pozycji 28 – 
organizacja sportowej rywalizacji poprzez zawody sportowe w grach zespołowych – 
3 300 zł. Na te dwa zadania nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd postanowił środki  
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z tych dwóch zadań w kwocie 6 300 zł przesunąć na zadanie: upowszechnianie 
sportu – organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym  
i ogólnopolskim. Postanowiono również rozbić zadanie: edukacja mieszkańców 
powiatu ostródzkiego, na dwa zadania: edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego 
– 2 000 zł, i edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego – warsztaty malarskie – 
7 906 zł. Powyższe przesunięcia powodują również zmiany w załączniku nr 2 do 
budżetu – zmiany w planie wydatków budżetu. 
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 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/293/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było udzielenie pomocy finansowej Gminie 
Ostróda, 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 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/294/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Ostróda, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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O godzinie 1218, Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
 
 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i powiedziała, że kolejnym 
punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających. 
 
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 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/295/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie obiektów pływających, została podjęta 15 głosami „za”, przy  
1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było wyrażenie zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, w tym podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/296/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  
w drodze darowizny, było następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji w tej sprawie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/297/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  
w drodze darowizny, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
utworzenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej 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 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W glosowaniu wzięło udział 20 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/298/2014 w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki 
Pedagogicznej w Ostródzie, została podjęta 18 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował Radzie za głosowanie. Stwierdził, że  
w województwie likwidowane są filie bibliotek pedagogicznych, z których korzysta 
bardzo dużo nauczycieli i studentów. W bibliotece, już teraz powiatowej, jest 
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najwięcej woluminów w województwie. Były ciężkie rozmowy z Marszałkiem 
Województwa, który w pierwszym projekcie porozumienia nie przewidywał 
przekazania budynku, ale naszym warunkiem przejęcie tej biblioteki, było przejęcie 
wraz z budynkiem. Po trudnych rozmowach budynek został wpisany do 
porozumienia. Na sali jest kierownik tej jednostki, która bardzo czekała na tę decyzję. 
 
Radny Cezary Wawrzyński powiedział, że należą się podziękowania Zarządowi  
i Radzie za przejęcie tej biblioteki, ale Zarząd na początku przeciwny był temu 
przedsięwzięciu. Nie było zgody na przejęcie biblioteki, ponieważ nie jest to 
zadaniem własnym powiatu. Radni, używając argumentów, że jest to bardzo ważne 
dla powiatu i Ostródy, prosili o wyliczenie kosztów prowadzenia i subwencji oraz  
przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie na posiedzeniu komisji. Proponowano, aby 
Zarząd wymógł na województwie przekazanie budynku. Radni apelowali do Starosty, 
żeby zmienił swoje stanowisko. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk zgodził się z radnym, ze początkowo nie było zgody 
Zarządu na przejęcie biblioteki, bo to nie było powiatowe zadanie, obciążało 
strategicznie budżet powiatu na długie lata, a po trzecie nie było budynku. Wówczas 
odbyły się spotkania i rozmowy, o których radni nie byli informowani, dopiero jak 
rozmowy zakończyły się sukcesem. 
 
Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Ewa Chmielińska podziękowała 
Radzie w imieniu członków Związku i swoim, jak również Pani Kierownik filii biblioteki 
w Ostródzie. Stwierdziła, że negocjacje trwały długo, bo ponad dwa lata, ale zostały 
uwieńczone sukcesem. Powiedziała, że filii biblioteki w Morągu, radni morąscy nie 
obronili i została w ubiegłym roku zlikwidowana. 
 
 
 Jedenastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 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 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/299/2014 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, 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 
Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Ostas, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Gospodarki, 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa, 
Środowiska i Geodezji, ponieważ na tym posiedzeniu Komisja Budżetu i Gospodarki 
nie miała kworum. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu komisji. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że w tej komisji od początku pracuje dwoje 
radnych; Pani Irena Jara i Pan Mieczysław Piaścik. Starosta zaproponował 
kandydatury tych dwojga radnych do pracy w komisji również w tej kadencji. 
 
Radna Irena Jara zgodziła się na dalszą pracę w tej komisji. 
 
Starosta stwierdził, że radny Mieczysław Piaścik również zgodził się na pracę  
w komisji mimo, że w dniu dzisiejszym nie jest obecny. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy są inne zgłoszenia. 
Wobec braku zgłoszeń, poddała pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez 
Starostę. 
 
W głosowaniach wzięło udział 21 radnych. 
„Za” kandydaturą radnej Ireny Jara opowiedziało się 21 radnych. 
„Za” kandydaturą radnego Mieczysława Piaścika głosowało 19 radnych, 2 radnych 
„wstrzymało się” od głosu. 
 
Wobec powyższego Przewodnicząca przedstawiła treść projektu uchwały i poddała 
pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/300/2014 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 17 do protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec zadał dwa zapytania do sprawozdania: 
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1) czy odbyły się konkursy na kandydatów na dyrektorów dwóch jednostek 
oświatowych i jaki jest wynik, 

2) z jakiego powodu zakończyły się wynikiem negatywnym trzy przetargi na 
sprzedaż nieruchomości: budynku CKU, nieruchomości w Faltyjankach i 
nieruchomości w Miłakowie. 

 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że z uwagi na chorobę Pani Naczelnik, 
która była przewodniczącą komisji konkursowych, konkursy zostały odwołane i 
przesunięte na miesiąc sierpień. Wszyscy członkowie komisji zostali poinformowani  
o tym fakcie. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Marek Standara poinformował,  
że I przetarg na zbycie Faltyjanek odbył się 16 maja br. z ceną wywoławczą  
730 000 zł i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert. II przetarg 
ogłoszony został na 5 września br. z ceną wywoławczą 600 000 zł. II przetarg na 
zbycie budynku CKU z ceną wywoławczą 2 000 000 zł (bonifikata 50%) odbył się  
16 maja br. i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert. III przetarg 
został ogłoszony na dzień 29 sierpnia br. z ceną wywoławczą 1 600 000 zł. I przetarg 
na trzy działki w Miłakowie (22 730 zł, 29 730 zł, 22 230 zł) odbył się 16 maja br  
i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert. II przetarg został 
ogłoszony na dzień 28 lipca br. z cenami: 18 000 zł, 23 400 zł i 18 500 zł. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zapytał, czy przesunięcie terminów posiedzeń komisji 
konkursowych na kandydatów na dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych im. Petöfi 
w Ostródzie i Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych  
w Ostródzie, jest zgodne z przepisami prawnymi.  Są rozporządzenia ministerialne, 
które określają pewne warunki. Jeśli nie ma przewodniczącego komisji, to można 
wybrać ze składu komisji innego przewodniczącego.  Powiedział również, że  
z doniesień mediów dowiedział się o odwołaniu 13 czerwca br. dyrektora Polikliniki 
MSW w Olsztynie Janusza Chełchowskiego z powodu utraty zaufania  
i kilkudziesięciomilionowego zadłużenia. Z doniesień mediów wynika, że Poliklinika 
jest najbardziej zadłużoną placówką zdrowia w województwie.  Radny zapytał, czy 
Pan Chełchowski nadal jest przewodniczącym rady nadzorczej w szpitalu 
ostródzkim. Zdaniem radnego, już 13 czerwca Zarząd powinien się zastanowić, czy 
taka osoba może być w składzie rady nadzorczej naszego szpitala, a zwłaszcza jej 
przewodniczącym. Zapytał, jakie wynagrodzenie otrzymując członkowie rady 
nadzorczej. Powiedział, że szpital przegrał proces sądowy z byłą prezes Panią 
Bilińską, od której zażądał odszkodowania w kwocie 600 tys. zł. Wyrok jest już 
prawomocny. Radny zapytał, czy Pan Chełchowski upoważnił prezesa  Zarządu 
PZOZ do rozpoczęcia takiego procesu i czy koszty, które poniesie spółka są wyższe, 
czy niższe niż 50 000 zł. 
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Starosta Włodzimierz Brodiuk powiedział, że decyzja Zarządu o odwołaniu 
konkursów została podjęta po konsultacji z kuratorem oświaty i radcą prawnym.  
Jeśli chodzi o szpital, to media mówią różne rzeczy, nie zawsze zgodnie z prawdą. 
Pan Chełchowski otrzymał od zgromadzenia wspólników absolutorium i jest nadal 
członkiem rady nadzorczej. Poliklinika jest zadłużona, jak wiele innych szpitali, 
ostródzki również, ale w tych placówkach ratuje się życie ludzkie. Trzeba dać szansę 
człowiekowi i poczekać, nie można podejmować pochopnych decyzji. W składzie 
rady nadzorczej są: Janusz Chełchowski, Dariusz Wasilewski, Mirosław Godlewski. 
Jeśli będzie kiedykolwiek taka wola Rady, przyjdą i przedstawią się. W kwestii 
wynagrodzenia nic się nie zmieniło, tak jest, jak było od początku. Na stronach 
internetowych można te informacje znaleźć. Zarząd nie zamierza teraz niczego 
zmieniać, przyjdzie nowa Rada Powiatu, to zdecyduje o sprawach dotyczących 
spółki. 
 
Radna Renata Cołoś podziękowała za materiały, które otrzymała Komisja Oświaty   
dotyczące organizacji zajęć pozalekcyjnych. Zapytała, jakie to są zajęcia pod 
pojęciem „inne” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. 
Prosiła o udzielenie odpowiedzi w tym temacie na następnym posiedzeniu Komisji 
Oświaty. 
 
Członek Zarządu Bogdan Głowacz stwierdził, że Zarząd jako Zgromadzenie 
Wspólników, zapytał o powody odwołania Pana Chełchowskiego ze stanowiska 
dyrektora i po uzyskaniu wyczerpującej odpowiedzi, postanowił o udzieleniu 
absolutorium. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że chciałby uzyskać odpowiedź na pytanie 
dotyczące wynagrodzenia członków rady nadzorczej. Radny pamięta, ze wcześniej 
członek rady nadzorczej miał najniższe wynagrodzenie krajowe, a ktoś zmienił na 
średnie wynagrodzenie krajowe. Prosił o odpowiedź na następnej sesji, ile  
w złotówkach zarabia członek rady nadzorczej. Pytał również, ile kosztują spółkę 
przegrane procesy sądowe, kto je wszczynał i czy Pan Chełchowski o tym wiedział. 
 
Radny Jan Kacprzyk prosił o wyjaśnienie, dlaczego została zmieniona firma 
wskazana przez Wójta Gminy Dąbrówno do wyróżnienia Firmy Roku 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radna Teresa Stasiulewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformowała, że w maju kilkoro radnych udało się do 
szpitala w Morągu w celu obejrzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego, na który radni 
przeznaczyli środki finansowe. Powiedziała, że radni odnieśli bardzo pozytywne 
wrażenie, bo zakład został wyremontowany, jest bardzo przytulny i czysty, zostały 
zakupione łóżka wielofunkcyjne. Radna wyraziła słowa uznania dla radnej Ewy 
Michałowskiej, która jest dyrektorem szpitala. 
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Radna Ewa Michałowska podziękowała Przewodniczącej Komisji i radnym, którzy 
przybyli do szpitala. Zaprosiła również pozostałych radnych do odwiedzenia tej 
placówki. 
 
Przewodnicząca Wanda Łaszkowska poinformowała, ze Powiat Ostródzki po raz 
kolejny znalazł się na liście laureatów najlepszych powiatów w Polsce. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XXXVII sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji i ogłosiła przerwę wakacyjną do września. 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wanda Łaszkowska 

 
 
 
Protokółowała 
Barbara Węglarz 


