Protokół z IX sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 23 sierpnia 2019 roku.
Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Obrady o godzinie 8.00 otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ł.Korneluk
na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu,
stwierdził prawomocność obrad, lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W sesji uczestniczyło 16 radnych.
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub
zmianę.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad (załącznik nr 3) i zapytał czy są wnioski
o jego uzupełnienie lub zmianę. Wniosków nie zgłoszono. Wniosków
nie
zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub
zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji
Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Braniewskiego na lata 2019 - 2028.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Braniewo.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płoskinia.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia Gminie Płoskinia zadania publicznego z
zakresu kultury i promocji Powiatu Braniewskiego dotyczącego organizacji Dożynek
Powiatowych 2019.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia
petycji.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr 4)
Radni nie mieli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Ad.4 Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej
sesji Rady Powiatu. (załącznik nr 5)

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.
Radny L. Dziąg – chodzi o odmowę udzielania dotacji na wkład własny, kogo dotyczy i
czym się kierował zarząd odmawiając dofinansowania na zadanie.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - wniosek złożyła Fundacja Promocji
Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego z siedzibą w Zblewie na zadanie „II Braniewska Jesień
Organowa”. Z powodu braków środków finansowych Powiatu fundacja nie otrzymała
dofinansowania.
Radny L. Dziąg - zapytał dlaczego unieważniono postępowania przetargowego na:
Przekształcenie do postaci cyfrowej dokumentów PZGiK w ramach projektu „Wdrożenie eusług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” .
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w tej
chwili został ogłoszony przetarg na część III - Przekształcenie do postaci cyfrowej
dokumentów PZGiK w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie
Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego” . Powodem niepodpisania umowy było wycofanie się referenta.
Całościowo projekt jest na etapie zgłoszenia na część II zadania – utworzenie bazy BDOT500
oraz utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz jest zgłoszona praca na modernizację ewidencji
gruntów i budynków w gminie Wilczęta i gminie Płoskinia.
Radna B. Turczyn – zapytała, czego dotyczyły zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Braniewie.
Sekretarz – zmiany miały charakter porządkujący. Była zmiana dotycząca Etatowego
Członka Zarządu, zatem podlegania komórek organizacyjnych pod kierownictwo.
Ad.5 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Braniewskiego na lata 2019 – 2028, (załącznik nr 6)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. (załącznik nr 7)
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 – 2028.
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiana jest spowodowana dochodami i wydatkami oraz
zmianą planowanego deficytu; jak również zmianą nakładów i zakresu dotyczących
przedsięwzięć planowanych do realizacji do roku 2023.

Dochody nasze zmniejszają się o 7.000.156,85 zł. Przy czym dochody bieżące wzrastają o
273.446,15 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszają się o 273.602 zł. Wydatki bieżące
wzrastają o 668.591,15 zł; natomiast majątkowe zmniejszają się o 8.911.983 zł.
Wskutek zmian dochodów i wydatków zmienia się nam deficyt. Po zmianach będzie wynosił
3.634.404 zł. Jest on niższy od dotychczasowego o 1.243.235 zł. Zmianę deficytu jednostki
powoduje zmianę zapotrzebowania na środki zewnętrzne w postaci kredytu, które zmniejszają
się o 1.243.235 zł. Po zmianie kredyt do zaciągnięcia w 2019 wynosi 2.051.210 zł. Będzie on
przeznaczony na pokrycie rat spłat kredytu w wysokości 1.915.718 zł oraz niepokryty deficyt
w wysokości 535.492 zł. Jeżeli chodzi o zmiany w przedsięwzięciach:
- wchodzimy w projekty Erasmus+ ZSB – zrealizowane w latach 2019-2021. Ogólna wartość
to 457.810 zł; z tego nakłady roku 2019 – 35.460 zł; w 2020 – 383.448 zł; 2021 – 38.902 zł.
Istotne zmiany są w wydatkach majątkowych. Najistotniejsza dotyczy rezygnacji z
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, gdzie były planowane łączne nakłady
w roku 2019 – 5.751.178 zł; w 2020 – 5.560.986 zł. Ponieśliśmy na opracowanie
dokumentacji ok. 270 tys. zł. Wniosek kolejny raz został załatwiony negatywnie.
Istotne zmiany związane są z poprawą warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zwiększyły się nakłady na zadanie „Poprawa warunków
komunikacyjnych na drodze Lutkowo – Krzekoty”. Łączna wartość nakładów zmniejszyła się
o 1.351.396 zł. Również po rozstrzygnięciu przetargu na „Poprawę warunków
komunikacyjnych na trasie przygranicznej Grzędowo – Krzekoty” zmniejszą się planowane
nakłady o 1.416.969 zł. Przy czym w roku 2019 zmniejszą się nakłady aż o 3.816.969 zł, z
tego względu, że kwota 2.400.000 zł została przeniesiona na rok 2020. Wprowadzono
również nowe zadania inwestycyjne – Rogity – Świętochowo – 420 tys. zł; przebudowa drogi
przy ul. Stefczyka – 1.500.000 zł – do realizacji w 2020 roku; odcinek Kajnity – Pieniężno o
wartości 840 tys. zł oraz poprawa warunków komunikacyjnych w miejscowości Gronowo –
505 tys. zł. Te zadania są przewidziane do realizacji w 2020 roku przy planowanym
dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% przewidzianych
wartości kosztorysowych tych zadań.
Również istotną zmianą w nakładach i przedsięwzięciach jest wsparcie finansowe realizacji
zadania związanego z „Kompleksową termomodernizacją budynku szpitala PCM w
Braniewie” poprzez podwyższenie kapitału zakładowego PCM-u. Łącznie powiat zaangażuje
1.593.000 zł w okresie 3 lat, w 2019 – 2021. W 2019 roku – 98.000 zł; w 2020 – 1.143.000
zł; w 2021 – 352.000 zł.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi. Radni nie
mieli uwag w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego
przyjęcie, głosowało 16 radnych, co stanowi załącznik nr 8.
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Uchwała została przyjęta - Nr IX/85/19.
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019, (załącznik nr 7)

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody zmniejszają się o 7.000.156,85 zł, przy czym
dochody bieżące wzrastają o 273.446,15 zł; majątkowe zmniejszają się o 7.273.603 zł.
Zmiana dochodów jest związana ze zmniejszeniem dotacji środków z Funduszu Dróg
Samorządowych o charakterze dotacji – łącznie o 7.794.674,85 zł. Jest to skutek oszczędności
na przetargach, jak również przesunięcia planowanych nakładów na realizację inwestycji
przygranicznej w wysokości 2.400.000 zł na rok 2020. Jeżeli chodzi o subwencje, wzrastają o
935.482 zł. Jest to uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację mostu w miejscowości
Pierzchały. Do tej pory były w budżecie zaplanowane środki w wysokości 942.656 zł w
formie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Teraz po uzyskaniu decyzji Ministra
Finansów otrzymaliśmy subwencję w wysokości 935.482 zł, co powoduje konieczność w
planie naszych dochodów ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej dla tego typu
dochodów.
Dochody własne , bieżące wzrastają o 9.036 zł; natomiast majątkowe zmniejszają się o 240
tys. zł. Zmniejszyliśmy planowane dochody z tytułu sprzedaży działek we Fromborku. W
2019 r. te działki nie zostaną sprzedane; gdzie dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na
rok 2020.
Wzrastają dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o 76.574,15 zł oraz
za zadania własne w wysokości 367.523 zł. Pozyskaliśmy środki na przeprowadzenie remontu
dachu w PDPS w Braniewie, jak również przeprowadzenie bieżących remontów w tej
jednostce i zakup pralnicowirówki. Dofinansowanie Wojewody stanowi 80% planowanych
nakładów na te zadania. Zmniejszają się środki unijne o 4.014.540 zł; natomiast pozostałe
dofinansowania zmniejszają się o 4.024.232 zł i jest to wynik rezygnacji z termomodernizacji.
To kwota 4.250.000 zł oraz oszczędności i przesunięcia na rok 2020; części nakładów
związanych z modernizacją dróg powiatowych – łącznie to 3.081.576 zł.
Wydatki zmniejszają się o 8.243.391,85 zł. Przy czym wydatki bieżące wzrastają o
668.591,15 zł. Z tego wynagrodzenia i pochodne zmniejszają się o 119.261 zł. Tu główne
zmiany następują w planowanych wydatkach na wynagrodzenia w działalności oświatowej.
To oszczędności powstałe w wyniku strajku nauczycieli. Łącznie wynagrodzenia i pochodne,
które nie zostały wypłacone nauczycielom na czas strajku to kwota 96.295 zł. Zmniejszają się
planowane dotacje na zdania bieżące o 5.000 zł. W budżecie było zabezpieczone 30 tys. zł na
realizację dożynek powiatowych – zgodnie z propozycją i negocjacjami dożynki będą
wynosiły 25 tys. zł.
Zwiększają się w 2019 roku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych
o 35.460 zł (2 projekty realizowane przez ZSB w Braniewie).
Wzrastają wydatki związane z realizacją zdań statutowych o 708.906,15 zł. Najistotniejsza
zmiana dotycząca zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 598.000 zł w formie dopłat na
pokrycie części straty roku 2018 spółki PCM w Braniewie, w której jesteśmy głównym i
jedynym udziałowcem.
Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, zmniejszają się o 8.911.983 zł. W ramach wydatków
majątkowych przewiduje się wzrost dotacji w postaci pomocy finansowej dla gmin Powiatu
Braniewskiego – dla Gminy Płoskinia – 30 tys. zł na „Realizację sieci wodociągowej w
Giedylach”; dla Gminy Braniewo – 10 tys. zł – na zakup samochodu strażackiego na potrzeby
OSP w Lipowinie.

Zabezpieczono w budżecie 98 tys. zł na podwyższenie kapitału w 2019 r. w PCM w
Braniewie.
Odstąpiliśmy od termomodernizacji, więc planowane wydatki zmniejszają się o 5.740.723 zł.
Zwiększają się nakłady na adaptację pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ul.
Królewieckiej o 65.089 zł; przy zmniejszeniu nakładów na remont Starostwa Powiatowego na
tę kwotę. Po wykonaniu kosztorysów wartość zadania wzrasta do 215 tys. zł.
O 2.551 zł zmniejszają się wydatki już dokonane na zakup systemu do głosowania. W PDPS
w Braniewie zabezpieczono środki na remont dachu i zakupy inwestycyjne – łącznie na
381.434 zł. Istotne zmiany dotyczące dróg i ZDP w Braniewie: dobezpieczyliśmy środki na
zakup samochodu ciężarowego w wyskości110 tys. zł, przy zmniejszeniu wydatków na zakup
piaskarki o 8.174 zł. Zabezpieczenie na zakup piaskarki 115 tys. zł – faktyczna cena zakupu
była o tę kwotę niższa. Łącznie nakłady na inwestycje drogowe zmniejszają się w wyniku
oszczędności poprzetargowych o 1.416.969 zł. Przenosimy te nakłady na realizację zadania „
wzmocnienie ruchu transgranicznego” w wysokości 2.400.000 zł na rok 2020 i z tego tytułu
zmniejszają się planowane wydatki tegoroczne. Natomiast na nowe zadania do realizacji w
2019 r. zabezpieczono 20 tys. zł, żeby nie upłynął termin ważności pozwoleń na „Przebudowę
drogi w miejscowości Szyleny” zabezpieczając na ten cel tę kwotę.
Zwiększyliśmy planowane nakłady o kwotę 17 tys. zł na remont dachu SOSW w Braniewie.
Jednostka przeprowadziła przetarg na przeprowadzenie remontu – najniższa kwota przekracza
tę wartość, ustaloną w naszym budżecie.
Po wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach nasz deficyt zmniejsza się o
1.243.235 zł. Przedtem był planowany w wysokości 4.877.639 zł. Deficyt zostanie pokryty
tymi samymi źródłami, które były wcześniej wykazywane – jest planowany do zaciągnięcia
niższy kredyt w wysokości 535.492 zł na pokrycie deficytu. Nie posiadamy również środków
na spłatę rat kredytu, to musimy zaciągnąć w roku 2019 na dzień dzisiejszy kredyt w
wysokości 2.051.210 zł. Ten kredyt, jak i poprzedni jest przewidziany do zaciągnięcia na
okres do 2028 roku.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi. Radni nie
mieli uwag w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego
przyjęcie, głosowało 16 radnych, co stanowi załącznik nr 9.
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Uchwała została przyjęta - Nr IX/86/19.
Ad.7 Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Braniewo.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi. Radni nie
mieli uwag w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego
przyjęcie, głosowało 15 radnych, co stanowi załącznik nr 10.
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Uchwała została przyjęta - Nr IX/87/19.
Ad.8 Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płoskinia.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi. Radni nie
mieli uwag w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego
przyjęcie, głosowało 15 radnych, co stanowi załącznik nr 11.
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Uchwała została przyjęta - Nr IX/88/19.
Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia Gminie Płoskinia zadania publicznego z
zakresu kultury i promocji Powiatu Braniewskiego dotyczącego organizacji Dożynek
Powiatowych 2019.
Przewodniczący Rady odczytał Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu Rady Powiatu Braniewskiego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi. Radni nie
mieli uwag w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego
przyjęcie, głosowało 15 radnych, co stanowi załącznik nr 12.
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Uchwała została przyjęta - Nr IX/89/19.

Ad.10 Podjęcie uchwały RP. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia
petycji.
Przewodniczący Rady odczytał Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu
Rady Powiatu Braniewskiego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi.
Sekretarz poinformował że do Zarządu i do Rady Powiatu Braniewskiego wpłynęła petycja,
żeby w jednostce organizacyjnej Powiatu, czyli w Starostwie wprowadzić w życie Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów. Zarząd podjął uchwałę i uznał się za organ niewłaściwy
do rozpatrzenia petycji i przekazał petycję Staroście Braniewskiemu jako organowi
właściwemu do jej rozpatrzenia. Petycja jest skierowana także do Rady. Rada też musi się
odnieść w formie uchwały. Organy Powiatu są niewłaściwe – właściwy jest kierownik
jednostki organizacyjnej. Niedawno do tej petycji wpłynęło uzupełnienie, którą traktuje się
jako nową petycję, ta nowa petycja, będzie rozpatrywana przez Radę w trybie normalnym.

Radny L. Dziąg – czy w ogóle regulacje prawny były za słabe, czy
przewidywały?

czegoś nie

Sekretarz – zakres regulacji związanych z tematyką antykorupcyjną oraz konfliktem
interesów, występującej zarówno w aktach prawa stanowionych w Starostwie Powiatowym w
Braniewie, jak też w poszczególnych ustawach, jest wystarczający i adekwatny do potrzeb
urzędu. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji prawnych, będących
niejednokrotnie powieleniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W Starostwie
Powiatowym w Braniewie stosuje się i przestrzega m.in. przepisów: ustawy o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w odniesieniu
do wymienionych w niej zakazów obowiązujących pracowników samorządowych; ustawy o
samorządzie powiatowym; ustawy o pracownikach samorządowych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 15 radnych, co
stanowi załącznik nr 10.
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Uchwała została przyjęta - Nr IX/90/19.
Ad.11 Sprawy bieżące.
Radny K. Kowalski poinformował, że w dniu 13 sierpnia 2019r. mieszkańcy Miasta i Gminy
Frombork zwrócili się z prośbą o poparcie w/w wniosku przez Zarząd Powiatu w sprawie
wykonania obiektu tymczasowego przez rzekę Bauda, które pozwoli licznym użytkownikom
tej ważnej drogi przejazd w kierunku Braniewa. Planowany objazd w ciągu drogi
wojewódzkiej będzie stanowił ogromne utrudnienie dla mieszkańców oraz dla
funkcjonowania wielu podmiotów gospodarczych. Zarząd poparł wniosek mieszkańców i
przekazał pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, do Wód Polskich.
Poinformował także, że od 1 lipca 2019 roku w PCM w Braniewie działa dodatkowy zespół
ratownictwa medycznego, tzw. B. Zakupiono ambulans, gdzie uzyskano dofinansowanie
dzięki zaangażowaniu Starosty, Zarządu Powiatu i Prezes PCM w Braniewie. Otrzymano
także sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na oddział ginekologiczny i dziecięcy
w Braniewie. Podpisano także umowę na termomodernizację szpitala, gdzie dofinansowanie
wynosi ok. 8 mln.zł. Radny poinformował także , że w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I
jest obecnie 550 uczniów.
Radna K. Lewańska zapytała o petycję mieszkańców Miasta i Gminy Frombork. Dlaczego
petycja ta nie była rozpatrywana na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Sekretarz poinformował, że wg właściwości przekazano pismo do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie.
Wicestarosta M. Kudliński poinformował, że jeżeli chodzi o Program Rządowy – Fundusz
Dróg Samorządowych – Wojewoda w lipcu ogłosił kolejny nabór wniosków na 2020 rok. Na

kolejne zadania Powiat Braniewski będzie aplikował. Wcześniejsze wnioski uzyskały ocenę
pozytywną- aplikowano na 15 zadań, łącznie na ponad 20 mln.zł.
Ad.12 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł.Korneluk
zakończył obrady IX sesji Rady Powiatu o godz. 8:51
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