
Protokół Nr XXXVII/2018 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 9 maja 2018 r. 
 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 1400, zakończono o godz. 1415. 
Podjęto uchwały od Nr XXXVII/279/2018 do Nr XXXVII/280/2018. 
 
 W sesji uczestniczyło 19 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XXXVII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie V kadencji, zwołana w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie 
powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu.  
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. 
Wniosek Zarządu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Dariusza Struka. 
 
Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście Ostródzkiemu, w celu 
uzasadnienia wniosku o zwołanie w tym trybie sesji Rady Powiatu.  
 
Starosta Andrzej Wiczkowski wyjaśnił, że Zarząd wnioskował o zwołanie sesji w tym 
trybie z uwagi  na  konieczność zwiększenia środków na zadaniach dotyczących 
termomodernizacji budynków oświatowych, gdzie były już kilkukrotnie 
przeprowadzone postępowania przetargowe, gdzie wpływające oferty przekraczały 
wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu. W związku                  
z dofinansowaniem tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego, powiat 
jest zobligowany do jego realizacji w określonym terminie, a prowadzenie kolejnych 
postępowań przetargowych może skutkować jego przekroczeniem. W związku                 
z powyższym Zarząd Powiatu zdecydował, aby zaproponować Radzie zwiększenie 
wydatków na termomodernizację obiektów oświatowych w następujących 
placówkach: Zespole Szkół Zawodowych im.Staszica i Centrum Kształcenia 
Ustawicznego o kwotę - 131.166,03 zł oraz budynku internatu Zespołu Placówek 
Szkolno- Wychowawczo- rewalidacyjnych w Ostródzie o kwotę- 96.329,10 zł. 
Zarząd proponuje również przeznaczenie kwoty 50.000 zł na Fundusz Wsparcia 
Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych w Komendzie 
Powiatowej Policji w Ostródzie, gdzie szatnia dla funkcjonariuszy jest w bardzo złym 
stanie. Środki na te zadania zostaną przesunięte z Termomodernizacji budynku 
przychodni przy ulicy Kościuszki w Ostródzie. Na realizacje tej inwestycji były 
przeprowadzone trzy postepowania przetargowe. Niestety kwoty ofert na jego 
wykonanie przekraczały środki zapisane w budżecie powiatu. Łącznie  
termomodernizacja tego budynku kosztowałaby powiat prawie 1,5 mln złotych 
(800.000 zł - zapisane w budżecie, 261.000 zł- brakujące środki po przetargach oraz 
wymiana okien- 400.000 zł).                 W związku z tym,  Zarząd proponuje odstąpić 
od realizacji tej inwestycji w bieżącym roku. Za parę miesięcy pojawi się nowy 
program, do którego złożony zostanie wniosek na to zadanie, już z uwzględnieniem 
wymiany okien. 
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Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018-2031. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

4. Zamknięcie sesji. 
 
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego 
na lata 2018-2031. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że przesunięcia środków 
miedzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu jest w kompetencjach 
Zarządu. Jednak termomodernizacja budynków oświatowych jest zadaniem 
wieloletnim, ujętym w wieloletniej prognozie, dlatego konieczna jest jej zmiana w 
zakresie przedsięwzięć, a to jest kompetencja Rady. Wprowadzając dzisiejsze 
zmiany w budżecie powiatu, konieczna jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej.  
Skarbnik dodała, że projekt uchwały uwzględnia również zmiany w budżecie powiatu 
wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu. Wynik Finansowy się nie zmieni, pozostaje 
deficyt w kwocie 1.470.000 zł, natomiast wskaźniki uległy niewielkim zmianom. 
 
Radny Stanisław Brzozowski zauważył, że w zadaniach inwestycyjnych 
przewidzianych do realizacji w 2018 roku nie jest ujęte zadanie dotyczące drogi 
powiatowej w Majdanach. 
 
Starosta Wiczkowski wyjaśnił, że droga w Majdanach będzie remontowana, w tej 
chwili jest już po przetargu i jest już podpisana umowa na realizację tego 
przedsięwzięcia. 
 
Skarbnik dodała, że zadanie to zostało ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg 
Powiatowych. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/279/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w 
budżecie powiatu na 2018 rok. 
 
Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie na zadaniu Termomodernizacja obiektów 
oświatowych Powiatu Ostródzkiego zapisana jest jedna kwota, jednak zostało ono 
podzielone na „podzadania”, dla każdej szkoły oddzielnie na nie zostały ogłoszone 
przetargi. Skarbnik dodała również, że projekt uchwały uwzględnia również wniosek 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, o zwiększenie 
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wydatków na dokształcanie nauczycieli w kwocie 3.200 zł. Środki pochodzić będą z 
„puli Zarządu”. 
  
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
Uchwała Nr XXXVII/280/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Skarbnik poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali sprawozdanie 
finansowe Powiatu Ostródzkiego, przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 30 kwietnia 
br., obejmujące: bilans wykonania budżetu Powiatu, wszystkich jednostek 
budżetowych, rachunek zysków i strat oraz zmiany w funduszu. W przypadku pytań 
lub wątpliwości poprosiła radnych o skontaktowanie się z nią. 
 
Starosta poinformował o planowanej w dniu 28 maja br. o godzinie 1300 na zamku 
ostródzkim, uroczystej sesji trzech samorządów: Miasta Ostródy, Gminy Ostródy 
oraz Powiatu Ostródzkiego, z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
podczas której radni otrzymają pamiątkowe medale dla upamiętnienia tej rocznicy. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXXVII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 
Protokołowała 

Aneta Markowska 

 


