
Protokół Nr XXXVIII/2018 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 27 czerwca 2018 r. 
 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 1200, zakończono o godz. 1425. 
Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/280/2018 do Nr XXXVIII/292/2018. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński otworzył XXXVIII 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. 
W sesji uczestniczyli: 

˗ Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Ostródzie Krzysztof Majewski, 

˗ Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie 
Marcin Kociołek, 

˗ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie Tomasz 
Ostrowski, 

˗ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie Zdzisław Sokołowski, 
˗ Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie Małgorzata Ostrowska. 

 
Przewodniczący poinformował , że na podstawie art.19 ust.5 pkt 3 Statutu Powiatu 
Ostródzkiego, Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o dwa nowe 
punkty: Nr 20 i Nr 21  w brzmieniu:  
„20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego.” 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Piotra Strzylaka. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad  o punkt 
„20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego”. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt nr 20 opowiedziało się 22 radnych. 
 
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku 
obrad  o nowy  punkt „21. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty 
Ostródzkiego”. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
W związku z faktem iż liczba głosów nie zgadzała się z liczbą radnych uczestniczących 
w głosowaniu  (8 głosów „za”, przy 14 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym 
się”) Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania.  
 
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o nowy punkt nr 21 opowiedziało się 8 radnych, 
„przeciw”- 13, 1 radny  „wstrzymał się” od głosu.  
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Radny Dariusz Struk zwrócił się do radcy prawnego, z zapytaniem jak zaistniała 
sytuacja ma się do przepisów prawa mówiących o konieczności obniżenia 
wynagrodzenia Starosty, które narzucają termin dokonania zmian w wynagrodzeniu. 
 
Radca Prawny Marcin Walerzak odpowiedział, że rozporządzenie nie wprowadza 
automatyzmu, w związku z tym uchwała Rady Powiatu jest warunkiem sine qua non 
do tego, aby wprowadzić tą obniżkę wynagrodzenia. To czy zostanie podjęta, czy nie 
jest kwestią nadzoru ze strony Wojewody. 
 
Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad rozszerzając go 
o nowy punkt nr 20: „20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia 
zadania publicznego”, gdyż wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów. 
 
Dotychczasowe punkty od 20 do 22 , otrzymują numerację od 21 do 23. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i brzmiał on następująco: 
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2017 roku. 
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Powiatu Ostródzkiego w roku 2017. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2017 

roku. 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ostródzie w 2017 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 roku 2017”. 

8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2017 roku. 
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok, w tym podjęcie uchwały. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2017 

rok z tytułu wykonania budżetu. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej na 

terenie gminy miejskiej Ostróda. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej na 

terenie gminy miejskiej Ostróda oraz gminy wiejskiej Ostróda. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej na 

terenie gminy Grunwald. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi powiatowej oraz 

wyłączenia jej z użytkowania.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg 

położonych     na terenie gminy miejskiej Ostróda. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. 
19. Zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej, w tym podjęcie 

uchwały. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego. 
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21. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał 
Rady. 

22. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
23. Sprawy różne. 
 
Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 
Uwag do protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu z dnia 27 marca 2018 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Rada przyjęła protokół XXXVI sesji, 21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 
się”. 
 
Uwag do protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu z dnia 9 maja 2018 r. nie zgłoszono. 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Rada przyjęła protokół XXXVI sesji, 21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 
się”. 
 
Drugim punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Ostródzie w 2017 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 stanowiące załącznik nr 3do protokołu, przedstawił komisarz Marcin 
Kociołek Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Następnym punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa                 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2017. 
 
Na podstawie art.14 ust.1  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej, Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informacje Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Informację, stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu, przedstawił brygadier Tomasz 
Ostrowski Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. 
 
Pytań do Komendanta nie zgłoszono. 
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2017 roku, 
była kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy z dnia 13 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawia przynajmniej raz w roku 
Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
 
Informację, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu, przedstawił Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Ostródzie Zdzisław Sokołowski. 
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Pytań do Inspektora nie zgłoszono. 
 
Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w 2017 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Na podstawie art.112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne 
sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 
 
Sprawozdanie było przedstawione przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ostródzie Tomasza Podsiadło na wszystkich komisjach o tematyce 
przedsesyjnej. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad była informacja na temat oceny zasobów pomocy 
społecznej Powiatu Ostródzkiego. 
Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Zgodnie z art.16a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Radzie Powiatu co roku 
ocenę zasobów pomocy społecznej, przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 
 
Informacja była przedstawiana przez Dyrektora PCPR Tomasza Podsiadło na 
wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. 
 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego          
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2017” było następnym punktem porządku obrad. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Sprawozdanie było przedstawiane przez Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego 
Starostwa Powiatowego w Ostródzie Adrianę Faraś- Bąk na wszystkich komisjach         
o tematyce przedsesyjnej. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ósmym punktem porządku obrad były sprawozdania z działalności komisji Rady 
Powiatu w 2017 roku.  
Sprawozdania następujących komisji Rady Powiatu: 

1) Budżetu i Gospodarki 
2) Oświaty, Kultury i Sportu 
3) Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
4) Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia 
5) Rewizyjnej, 
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stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdań nie zgłoszono. 
 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok, w tym podjęcie uchwały było kolejnym 
punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej           
w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu                     
z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok wraz z informacja o stanie 
mienia Powiatu Ostródzkiego.  
Uchwała RIO.IV-0120-71/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 
Ostródzkiego za 2017 r., stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Następnie 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 temacie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2017 rok, została podjęta 20 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”                   
i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu absolutorium za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu. 
 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Ostródzkiego Andrzeja 
Wiczkowskiego. 
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Starosta podkreślił, że zadłużenie powiatu spadło z 45.616.000 zł na początku obecnej 
kadencji do 39.000.000 zł na koniec 2017 roku. Przy tak dużym inwestowaniu nie 
zostały zaciągnięte nowe kredyty.  
Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta podziękował Przewodniczącemu Rady 
oraz całej Radzie za współpracę  z Zarządem i Starostą, jak również Pani Skarbnik, 
której ogromna wiedza oraz doświadczenie, w wielkim stopniu przyczynia  się do tego, 
że powiat finansowo dobrze funkcjonuje. Podziękował także paniom: Naczelnik 
Wydziału Rozwoju Lokalnego oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. 
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Następnie zwrócił się do Rady o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. 
  
Przewodniczący Rady przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                         
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania 
budżetu powiatu za 2017 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi 
Powiatu w Ostródzie za rok 2017. 
Opinia i wniosek stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu w Ostródzie absolutorium. 
Uchwała Nr RIO.IV-0120-124/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 2017 rok, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
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 Włodzimierz Brodiuk odnosząc się do wystąpienia Starosty Wiczkowskiego, 
stwierdził, że w roku 2007 otworzyły się możliwości sięgania po unijne środki. 
Większość inwestycji wówczas prowadzonych okazała się dobrymi i trafionymi. 
Zestawiając kadencje należy pokazać co wpłynęło na zadłużenie w poprzednich 
kadencjach, jakie inwestycje zostały zrobione z tych środków, po które sięgano. Samo 
zadłużenie nie odda czy warto było robić Centrum Użyteczności Publicznej, przenieść 
siedzibę Starostwa do nowego budynku, wykonać remont budynku Liceum 
Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych im.Petöfi, budować nowy pawilon 
w SOSW Szymanowo, czy oddziału zakaźnego i centralnej sterylizatorni w ostródzkim 
szpitalu. Należy  się zastanowić czy warto było sięgać po te środki, czy tylko 
oszczędzać. W spółce również, oprócz obligacji, zostało spłacone 500.000 zł 
zadłużenia szpitala.  
 
Starosta powiedział, że w kadencji 2006-2010 na inwestycje przeznaczono 38 mln zł, 
z tego 25 mln zł to środki własne, pochodzące głównie z kredytów i obligacji. Przez       
3 lata obecnej kadencji wydatki na inwestycje wyniosły 33 mln zł, w tym środki własne- 
15 mln zł, na które nie zostały zaciągnięte nowe zobowiązania. Starosta wyraził zdanie, 
że inwestowanie jest zawsze dobre, ale środki własne nie mogą pochodzić                         
z zaciąganych kredytów.  
 
Radny Brodiuk przypomniał, że na budowę siedziby jst nie można było żadnych 
zewnętrznych środków pozyskać, dlatego też obecna siedziba Starostwa była robiona 
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przez 3 lata, kosztem własnych środków i zaciągania kredytów. Budynek na ulicy 
Grunwaldzkiej nie spełniał bowiem żadnych wymogów. W poprzedniej kadencji było 
robione wiele innych inwestycji. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/282/2018 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium 
za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu, została podjęta 19 głosami „za”, przy                   
3 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Starosta podziękował Radzie za udzielenie absolutorium.  
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę             
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 
2018-2031. 
 
Skarbnik Powiatu Bożena przedstawiła następujące propozycje zmian w budżecie 
powiatu na 2018 rok, które również mają wpływ na wieloletnią prognozę finansową,  a 
które Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu skierował  pod obrady Rady: 
1) zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania z PFRON Likwidacja 

barier transportowych- zakup dziewięcioosobowego mikrobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia 
rehabilitacji w SOSW Miłakowo- 79.300 zł, 

2) zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania PFRON Likwidacja 
barier transportowych- zakup dwudziestoosobowego autobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia 
rehabilitacji w SOSW Szymanowo- 198.635 zł, 

3) zwiększenie wydatków na zadanie Likwidacja barier transportowych na zakup 
dziewięcioosobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na 
wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW Miłakowo 
(środki własne)- 79.300 zł, 

4) zwiększenie wydatków na zadanie Likwidacja barier transportowych na zakup 
dwudziestoosobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na 
wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW Szymanowo 
(środki własne)- 85.130 zł, 

5) zwiększenie wydatków na zadaniu: Budowa wiaduktu nad linia kolejową nr 353 
Poznań- Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo- 
kolejowego(środki z subwencji)- 46 zł, 

6) zwiększenie wydatków na zadaniu: Budowa wiaduktu nad linia kolejową nr 353 
Poznań- Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo- 
kolejowego(środki własne)- 34 zł, 

7) zmniejszenie wydatków- pozostałe oszczędności z zadań dotyczących wiaduktu 
oraz termomodernizacji budynku przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie- 164.510 zł, 

8) korekta inwestycji: zwiększenia wydatków na zadaniach:  
˗ Likwidacja barier transportowych zakup dziewięcioosobowego mikrobusu             

do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich                   
na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW Miłakowo- 158.600 zł, 
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˗ Likwidacja barier transportowych- zakup dwudziestoosobowego autobusu            
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich                   
na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW Szymanowo- 283.765 zł, 

˗ zwiększenie wydatków na zadaniu: Budowa wiaduktu nad linia kolejową nr 353 
Poznań- Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo- 
kolejowego- 80 zł. 

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulegają kwoty w załączniku Nr 1                
do uchwały na str. 1 dochody w 2018 roku ogółem i dochody majątkowe, na str. 2 
wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, czy dobrze zrozumiał, że pieniądze na zakup 
autobusów w większości pochodzić mają z płac nauczycielskich. 
 
Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie budżetu szkoły dostały obniżone budżety                     
w stosunku do wniosków jakie składały. W związku z tym pozostała pewna kwota, 
pewnego rodzaju „rezerwa” w wysokości 700.000 zł. Teraz Zarząd sięgnął do niej.                                 
Na zakup autobusów środki pochodzić będą z oszczędności na termomodernizacji 
budynku przy ul.Kościuszki oraz z drobnych zadań w ZSZ im.Staszica. 
 
Starosta dodał, że po otrzymaniu decyzji z PFRON, Zarząd postanowił zaproponować 
powyższe zmiany w budżecie, ze względu, że istniało zagrożenie niezrealizowania 
zakupu autobusów do końca roku, przy wprowadzeniu tych zmian dopiero we 
wrześniu. Zakup nowego autobusu na potrzeby SOSW w Szymanowie jest konieczny 
z uwagi na systematyczny wzrost liczby jego podopiecznych. W przyszłym roku 
prawdopodobnie będzie konieczne podjęcie decyzji o dalszej rozbudowie tego 
ośrodka. W tej chwili jest w nim około 260 dzieci, również spoza powiatu ostródzkiego. 
Konieczność zakupu nowych autobusów jest podyktowany koniecznością ich dowozu.  
 
Skarbnik poinformowała, że dochody z tytułu dowożenia uczniów sięgają rocznie około 
600.000 zł rocznie. Płacą za to gminy.  
 
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. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, z poprawkami przedstawionymi przez Panią Skarbnik. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/283/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, została podjęta             
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21 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik Nr 16                    
do protokołu. 
 
Dwunastym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian                   
w budżecie powiatu na 2018 rok. 
 
Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej, zatem 
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. 
 
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany omówione przy wieloletniej prognozie dotyczą zmian     
w budżecie. Radni będą głosować nad projektem uchwały, otrzymanym w dniu 
dzisiejszym przed sesją. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk poinformował, że w dniu wczorajszym otrzymał 
wiadomość o wymyciu przez wodę po ostatnich ulewach odcinka drogi o długości 
ponad 100 m na drodze nr 1224N Rumienica - Lewałd Wielki. W związku z tym,  
mieszkańcy pobliskich miejscowości nie mogą dojechać na swoje pola, ponieważ nie 
można objechać tego miejsca. Radny poprosił o pomoc tym ludziom. Zaproponował, 
aby naprawić ten odcinek drogi ze środków pochodzących z rezerwy budżetowej. 
 
Starosta Wiczkowski powiedział, że pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych udadzą 
się niezwłocznie na to miejsce i z pewnością pomoc zostanie udzielona. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały, z poprawkami przedstawionymi przez Panią 
Skarbnik. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego 
przebiegu drogi powiatowej na terenie gminy miejskiej Ostróda. 
 
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w sprawie 
projektów uchwał dotyczących dróg. 
Radny Grzegorz Kastrau- Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczących dróg. 
Radny Zbigniew Zabłocki - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczących dróg. 
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Radny Dariusz Struk- Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Porządku 
Publicznego i Zdrowia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty 
uchwał dotyczących dróg. 
Radny Tomasz Orłowski- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczących dróg. 
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/285/2018 w sprawi ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej 
na terenie gminy miejskiej Ostróda, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 18 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego 
przebiegu drogi powiatowej na terenie gminy miejskiej Ostróda oraz gminy wiejskiej 
Ostróda. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/286/2018 w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi 
powiatowej na terenie gminy miejskiej Ostróda oraz gminy wiejskiej Ostróda, została 
podjęta jednogłośnie o stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego 
przebiegu drogi powiatowej na terenie gminy Grunwald. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi 
powiatowej na terenie gminy Grunwald, została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia ulicy 
kategorii drogi powiatowej oraz wyłączenia jej z użytkowania. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi powiatowej 
oraz wyłączenia jej z użytkowania, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik        
nr 21 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia 
kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie gminy miejskiej Ostróda. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 
dróg położonych na terenie gminy miejskiej Ostróda, została podjęta jednogłośnie i 
stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia 
drogi kategorii drogi powiatowej. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi 
powiatowej, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
 
Zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej, w tym podjęcie 
uchwały 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. 
 
Radna Wanda Łaszkowska zapytała z czego wynika konieczność podjęcia takiej 
uchwały. 
 
Starosta Wiczkowski  wyjaśnił, że w związku z upływającą kadencją dobrym 
zwyczajem, który należałoby wprowadzić  na stałe, byłoby zlecanie Komisji Rewizyjnej 
zbadania polityki zatrudnienia w urzędzie. Dodał, że od początku kadencji było wiele 
zmian kadrowych, zgłaszane też były wątpliwości do polityki zatrudnienia, którem 
trzeba rozwiać.  Komisja Rewizyjna zajmie się tym problemem. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenia kontroli doraźnej, została podjęta 21 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadania publicznego. 
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Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Zarząd postanowił wystąpić z 
wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o zlecenie prowadzenia zadania Gminie 
Miejskiej Ostróda, polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic: Grunwaldzkiej i 
Drwęckiej. Przypomniała, że wniosek do  Ministerstwa na budowę wiaduktu 
przewidywał dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Ministerstwo 
przyznało dofinansowanie w wysokości 58,24% wartości zadania. Udział własny w tej 
inwestycji, w pierwotnej wersji opiewał na kwotę ponad 13 mln zł. Obecnie udział 
własny wynosi 10,9 mln zł. Subwencja nie jest rozliczana jak dotacja i na ogół jej się 
nie zwraca, ale Powiat ma obowiązek rozliczyć się z subwencji w kwocie 15.467.700zł. 
W związku z tym musi pokazać inne inwestycje na drogach powiatowych. Spełniającą 
warunki inwestycją jest przebudowa drogi w m. Kiersztanowo oraz będzie zlecana 
miastu Ostróda przebudowa skrzyżowania ulic: Drwęckiej i Grunwaldzkiej.  
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 
publicznego, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
 
Radna Wanda Łaszkowska poprosiła o przybliżenie tematu ujętego w punkcie 47 
sprawozdania, a dotyczącego sporu sądowego. Zapytała również o nabycie przez 
Powiat od Skarbu Państwa działek przy ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie, jakie to działki 
i na jaki cel zostaną przeznaczone. 
 
Starosta, odnośnie punktu 47 sprawozdania, wyjaśnił że pod koniec ubiegłej kadencji 
został sprzedany były ośrodek w Piławkach. Nabywca podnosi kwestię, że został 
wprowadzony w błąd, iż przedmiotowa nieruchomość  jest uzbrojona. Toczą się w tej 
sprawie rozmowy, Zarząd zaproponował podpisanie ugody. Nabywca żąda kwoty 
ponad 300 tys. złotych, zaproponowano mu kwotę 46.700 zł, wynikająca z różnicy 
wartości nieruchomości z uzbrojeniem a rzeczywistym stanem. 
 
Radca prawny Marcin Walerzak dodał, że w chwili obecnej propozycja ugody nie 
została przyjęta przez druga stronę. Jednak sąd dopuścił dowód z uzupełniającej opinii 
biegłego na okoliczność różnicy wartości sprzedanej nieruchomości. Nie jest jeszcze 
nic przesądzone. 
 
Radny Brodiuk wyjaśnił, że to była jedna z ostatnich sprzedaży poprzedniego Zarządu, 
udokumentowana aktem notarialnym, w którym były również zapisane media, zarówno 
prąd jak i woda. Później rozpoczęto budowę drogi S7 i wówczas została odcięta woda. 
Radny stwierdził, że nabywca nie został wprowadzony w błąd. 
 
Starosta Wiczkowski stwierdził, że sąd rozstrzygnie o tym, czy nabywca został 
wprowadzony w błąd. 
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Następnie odpowiedział na drugie pytanie radnej Łaszkowskiej, że wystąpiono do 
Wojewody Warmińsko- Mazurskiego przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości po 
areszcie w Ostródzie. 
 
Radny Brzozowski, odnośnie punktu 19 sprawozdania Zarządu, zapytał o przesłanki 
przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzenia kosztów usunięcia, przechowywania 
oraz oszacowania pojazdów usuniętych w trybie art.130a ustawy prawo o ruchu 
drogowym.  
 
Skarbnik, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące umorzenia należności wyjaśniła, że 
sytuacja finansowa i rodzinna obu wnioskodawców po zbadaniu okazała się bardzo 
trudna. Stwierdzono, że nie są w stanie obsłużyć tego zadłużenia. Zaznaczyła, że 
Powiat w tej sytuacji nic nie traci, ponieważ umarzana jest kwota do wysokości 
poniesionych rzeczywistych kosztów. 
 
Radny Brzozowski, odnośnie nieruchomości po areszcie śledczym, wyraził wątpliwość 
co do racjonalności, zasadności oraz zgodności z prawem, wykonania dokumentacji 
adaptacji budynku za kwotę 155.000 zł, podczas gdy powiat nie jest jeszcze jego 
właścicielem. 
 
Starosta odpowiedział, że Zarząd ma plany w stosunku do tego budynku. Jesienią 
pojawi się możliwość pozyskania środków na przystosowanie tego obiektu do innych 
celów. Dodał, że umowa z wykonawcą dokumentacji nie zostanie podpisana do 
momentu, gdy ten obiekt nie będzie własnością powiatu.  
 
Radny Brodiuk zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie kwestii, czy Zarząd nie 
przekroczył swoich uprawnień, podejmując decyzję o nie swoim mieniu, kiedy nie jest 
jeszcze właścicielem nieruchomości. 
 
Radca prawny wyjaśnił, że Zarząd wykonuje budżet i może wystąpić z takim 
wnioskiem. To jest dopiero przygotowanie postępowania, jeżeli będzie potrzeba 
podjęcia uchwały Rady, to z pewnością Zarząd wystąpi z takim wnioskiem. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, że punkt 33 sprawozdania trzeba czytać literalnie: 
„Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie środków”, to znaczy 
utworzono, w domyśle, bo nie zapisano jeszcze tych środków w budżecie. Wyrażono 
zgodę , że  w momencie gdy powiat będzie właścicielem tego obiektu, to środki się 
znajdą i będzie można adaptować ten budynek na potrzeby młodzieżowego ośrodka 
socjoterapii.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 
Radny Stanisław Brzozowski, w związku z planem przeniesienia Powiatowego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Ostródzie do Grabina, złożył na piśmie interpelację  
o włączenie się Zarządu Powiatu w ten proces oraz przeprowadzenie konsultacji z 
odpowiednimi instytucjami. Zdaniem radnego przeniesienie PODR do miejscowości 
wiejskiej w znacznym stopniu utrudni korzystanie z usług tego ośrodka przez rolników 
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z terenu Powiatu Ostródzkiego. Nie wszyscy rolnicy bowiem posiadają pojazdy, a 
komunikacja publiczna do Grabina jest bardzo ograniczona.   
Zaznaczył, że w województwie nie ma przypadku , aby Krajowy Ośrodek Wspierania 
Rolnictwa znajdował się poza siedzibą władz powiatowych czy miejskich. 
 
Radny Grzegorz Kierozalski wyjaśnił, że budynek w Grabinie jest własnością Skarbu 
Państwa w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Biuro jest duże, ma 
prawie 200 m2, większość pomieszczeń jest wolna. W związki z tym, Dyrektor Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie pomieszczeń                   
w Grabinie ODR-owi  w Ostródzie, który ponosiłby wówczas tylko koszty mediów.  
Radny wyraził zdanie, że dojazd do Grabina jest dobry, zjazd z drogi krajowej Nr 7. 
Łatwiej jest dojechać do Grabina niż do centrum Ostródy. Ponadto większość rolników 
jednak jeździ samochodem lub innym środkiem transportu. Dodał, że intencją rządową 
jest, aby instytucje okołorolnicze były w jednym budynku. Tak jest w wielu miejscach, 
wbrew temu co mówi radny Brzozowski, na przykład w Elblągu, tak będzie również w 
Bartoszycach i Ełku. Rolnik w jednym miejscu uzyskuje kompleksową pomoc.  
  
Radny Zbigniew Zabłocki potwierdził, że faktycznie pomieszczenia , które miałby zająć 
ODR są bardzo ładne i świeżo wyremontowane.  
Radny złożył również interpelację w sprawie remontu ulicy Kaszubskiej w Morągu,          
z uwagi na jej bardzo zły stan. Poinformował, że z prośbą o interwencję w tej sprawie 
zwróciła się do niego Pani Prezes LACTIMY. 
 
Starosta poinformował radnego, że prowadzone są prace mające na celu wykonanie 
dokumentacji na tą drogę, jak również na drogę do Bogaczewa. Po jej wykonaniu 
najprawdopodobniej jesienią zostanie złożony wniosek i w przyszłym roku będzie 
wykonany remont tej drogi. 
 
Radny Brzozowski powiedział, że jego dzisiejsza interpelację dotyczy kwestii 
zabezpieczenia usług dla rolników, o ich obsługę. Jeszcze raz poprosił o konsultacje 
z Izbą Rolniczą.  
 
Starosta Wiczkowski wyjaśnił, że samorządy mają swoje kompetencje oraz zadania      
i w swoich działaniach kieruje się nimi. Jeżeli miałyby być prowadzone konsultacje, to 
na poziomie gminnym a nie powiatowym. Przyznał tez rację radnemu Kierozalskiemu, 
że większość rolników podróżuje samochodem i łatwiejszy jest dojazd do Grabina niż 
do centrum Ostródy. 
 
Radny Kierozalski powiedział, że Dyrektor ODR-u przekazał mu informację, iż nie 
dotarły do niego żadne sygnały dotyczące niezadowolenia z przeniesienia 
ostródzkiego ODR- u do Grabina.  
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie Małgorzata Ostrowska 
poinformowała, że  na drogę Rumienica- Lewałd Wielki przeznaczone jest 300 ton 
mieszanki 031, która być może już najbliższy piątek lub na początku przyszłego 
tygodnia,  zostanie dostarczona na to miejsce, o którym mówił radny Brodiuk. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.  
 
Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 



15 

 

Starosta Andrzej Wiczkowski zaprosił radnych na otwarcie bloku operacyjnego w dniu 
2 lipca br.  
 
Radny Olgierd Dąbrowski wyraził radość, że po dramatycznych zdarzeniach 
związanych z jego zdrowiem, może być w dniu dzisiejszym na sesji. Stwierdził, że jest 
to zasługą splotu bardzo wielu szczęśliwych zdarzeń, ale również efekt znakomitej 
pracy ekipy medycznej w Olsztynie, jak również w Ostródzie. Radny wyraził zdanie, że 
empatia obsługi szpitala  jest czymś, co powinno być cenione przez wszystkich.  
Radny podziękował radnym za okazywane, w sposób serdeczny, zainteresowanie 
stanem jego zdrowia.  
Zaapelował do wszystkich o wykonywanie od czasu do czasu profilaktycznej 
diagnostyki. 
 
Radny Zabłocki podziękował Staroście oraz Zarządowi Powiatu w imieniu 
organizatorów I Festiwalu Pieśni Religijnych i Patriotycznych w Miłakowie, 
zorganizowanego w ramach obchodów rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
za ufundowanie nagród.  
 
Przewodniczący poinformował, że na jego ręce wpłynęło do Rady pismo Pana Adama 
Butrymowicza  w sprawie remontu drogi. Pismo, do zapoznania się, znajduje się             
w Biurze Rady. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXXVIII sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Aneta Markowska 

 
 


