
PROTOKÓŁ  Nr XXXVIII/2014 
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 28 sierpnia 2014r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1305, zakończono o godz. 1350. 
Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014. 
 
W sesji uczestniczyło 19 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XXXVIII sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie IV kadencji, zwołaną w trybie art. 15 ust.7 ustawy  
o samorządzie powiatowym, powitała radnych i pracowników Starostwa oraz na 
podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
Wniosek Zarządu o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radą Renatę Cołoś. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej 

Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie. 
5. Zamknięcie sesji. 

 
Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W glosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XXXVII sesji Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 
2014 roku. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2014 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że powodem zwołania sesji  
w tym trybie była Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, która rusza z dniem  
1 września i należy wprowadzić do budżetu dotację od Marszałka Województwa 
warmińsko-Mazurskiego. Drugim powodem było wprowadzenie dotacji z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu Wolni od przemocy – Wsparcie  
i profilaktyka. Następnie przedstawiła proponowane przez Zarząd zmiany  
w budżecie: 

1) zmiany w planie dochodów: 
- zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej – 1 233 zł, 
- zwiększenie w Starostwie dochodów własnych – 15 007 zł, 
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- zwiększenie z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa 
na przejęcie i prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie – 
48 000 zł, 

- zwiększenie z tytułu dotacji z MPiPS na realizację programu Wolni od 
przemocy – Wsparcie i profilaktyka – 15 000 zł, 

- zwiększenie z tytułu dotacji z KWPSP w Olsztynie z Funduszu Wsparcia na 
sfinansowanie zakupu sprzętu, tj. kamery termowizyjnej przez KP PSP  
w Ostródzie – 30 000 zł, 

- zwiększenie w PCPR planu dochodów z PFRON – 3 790 zł, 
- zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań związanych  

z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa – 20 000 zł, 
- zmniejszenie z tytułu zmniejszenia dotacji na prace geodezyjne  

i kartograficzne – 6 000 zł, 
2) zmiany w planie wydatków: 
- zwiększenie w Starostwie dotyczące korekty rozdziału (pomoc finansowa na 

remont drogi gminnej) – 85 837 zł, 
- zwiększenie w Starostwie na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego  

i oprogramowania – 13 500 zł, 
- zwiększenie w Starostwie z tytułu zwiększenia dotacji na kwalifikację 

wojskową – 1 233 zł, 
- zwiększenie w Starostwie na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 1 507 zł, 
- zwiększenie w Starostwie na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Ostróda  

i Gminy Miłomłyn na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej – 19 600 zł, 

- zwiększenie w Starostwie na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Reszkach 
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej – 5 000 zł, 

- zwiększenie w PCPR na realizację programu Wolni od przemocy – Wsparcie  
i profilaktyka (środki z dotacji MPiPS) – 15 000 zł, 

- zwiększenie w PCPR na realizację programu Wolni od przemocy – Wsparcie  
i profilaktyka (środki własne) – 3 790 zł, 

- zwiększenie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej – 48 000 zł, 
- zwiększenie w SOSW w Miłakowie na zakup maszyny sprzątającej – 9 000 zł, 
- zwiększenie w Komendzie Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej – 

30 000 zł, 
- zmniejszenie w Starostwie dotyczące korekty rozdziału (pomoc finansowa na 

remont drogi gminnej) – 85 837 zł, 
- zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań 

związanych z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa – 
20 000 zł, 

- zmniejszenie w Starostwie z tytułu zmniejszenia dotacji na prace geodezyjne  
i kartograficzne – 6 000 zł, 

- zmniejszenie w Starostwie z tytułu przesunięcia na zadania inwestycyjne  
z zakresu ochrony środowiska – 24 600 zł, 

- zmniejszenie w SOSW w Miłakowie z tytułu przesunięcia na zadanie 
inwestycyjne – 9 000 zł, 

3) korekta inwestycji: 
- zwiększenie na zakup maszyny sprzątającej w SOSW w Miłakowie – 9 000 zł, 
- zwiększenie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 13 500 zł, 
- zwiększenie na zakup kamery termowizyjnej – 30 000 zł, 
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4) przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących 

jednostkach: Starostwo – 1 801 zł, SOSW w Miłakowie – 3 000 zł, SOSW  
w Szymanowie – 55 000 zł, ZDP – 20 472 zł, PINB – 5 800 zł. 

Skarbnik powiedziała, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd zdecydował 
wprowadzić dodatkowe zmiany: 

1) zwiększenie o 4 000 zł na budowę wiaty garażowej dla ciągników, maszyn 
rolniczych, autobusów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym, środki pochodzą z dochodów własnych jednostki, 

2) druga zmiana wynika z braku dofinansowania zadania pn. „Remont drogi 
powiatowej Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda na odcinku Wirwajdy – 
Turznica” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
(schetynówka). W związku z powyższym, Zarząd postanowił zmniejszyć 
zakres robót na tym zadaniu, a część środków przeznaczyć na następujące 
zadania, które będą dofinansowane ze środków zewnętrznych: 
- budowa chodnika w miejscowości Smykowo – wartość zadania 263 954 zł, 

dofinansowanie Wójta Gminy Ostróda 103 186 zł (39%), dofinansowanie 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie 79 186 zł 
(30%), środki własne 81 582 zł, 

- wykonanie dokumentacji na remont drogi Smykowo – Rudno – wartość 
zadania 80 000 zł, dofinansowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Rudnie 24 000 zł (30%), środki zaoszczędzone na zadaniu 
pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w ciągu drogi 
powiatowej Niebrzydowo Wielkie – Boguchwały w miejscowości Naryjski 
Młyn” 21 943 zł, środki własne 34 057 zł. 

Poinformowała, że projekt uchwały, który otrzymali radni, zmienił się i przedstawia się 
następująco: 

1) plan dochodów wynosi 121 373 225 zł (było 121 166 853 zł), w tym: 
- dochody bieżące bez zmian –  109 488 410 zł, 
- dochody majątkowe – 11 884 815 zł (było 11 678 443 zł), 
2) plan wydatków wynosi 119 473 225 zł (było 119 266 853 zł), w tym: 
- wydatki bieżące – 108 423 718 zł (było 108 543 357 zł), 
- wydatki majątkowe – 11 049 507 zł (było 10 723 496 zł), 
3) plan wydatków majątkowych wynosi 11 049 507 zł (było 10 723 496 zł), 
- wydatki inwestycyjne – 10 186 807 zł (było 9 860 796 zł), 
- pozostałe wydatki majątkowe bez zmian – 862 700 zł. 

Pozostałe zapisy projektu uchwały bez zmian. Zgodnie z zapisami, zmienione zostały 
załączniki do uchwały. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zapytał dlaczego w tych zmianach w budżecie nie ma 
środków ok. 1 mln zł na usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci w Morlinach i kiedy 
powiat wykona zadanie, które do niego należy. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk odpowiedział, że środki w budżecie na to zadanie nie 
są zabezpieczone, ponieważ jest to zadanie rządowe, a nie powiatu. Został 
skierowany do Ministerstwa wniosek o dotację na to zadanie i Starosta otrzymał 
odpowiedź, iż zostanie poinformowany o decyzji w tej sprawie. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Starosta złożył wniosek  
o dotację na to zadanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Jeśli dotacja będzie przyznana, zostanie wprowadzona do budżetu i powiat 
będzie realizował to zadanie podobnie, jak inne zadania z administracji rządowej. 
Jednak bez decyzji Ministerstwa nie możemy wprowadzić tego zadania do budżetu. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie, 
przedstawiła treść projektu uchwały i poddała go pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/301/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, 
została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” 
i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
 Czwartym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty Bożena Janowicz poinformowała, że konieczność 
podjęcia uchwały wynika z pisma Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie z dnia 30 lipca 2014 r., wskazującego na konieczność określenia w § 12 
Statutu Biblioteki stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 30 czerwca 2014 r., godzin pracy biblioteki oraz dodania w § 14  do osób 
zatrudnionych w bibliotece pracowników administracji i określenia ich zadań.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie i poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali dzisiaj druki oświadczeń 
majątkowych. Zgodnie z art.25c ust.4 ustawy o samorządzie powiatowym, radni 
składają oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji, czyli 
obecnie do 21 września br. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XXXVIII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wanda Łaszkowska 

 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
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