Protokół z VI sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 10 kwietnia 2019 roku.
Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Obrady o godzinie 9.00 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.
Prze Przewodniczący Rady poinformował, że z przyczyn technicznych przeprowadzone
będzie głosowanie imienne przez podniesienie ręki.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad (załącznik nr 3) i zapytał czy są wnioski
o jego uzupełnienie lub zmianę. 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 V 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. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu IV 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.
Pytań nie zgłoszono.
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 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2028.
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest
spowodowana gównie planowanymi zmianami w budżecie na rok 2019 w zakresie dochodów
i wydatków, jak również planowanymi nakładami na przedsięwzięcia, które są przewidziane
do realizacji w latach 2019-2023. W prognozie finansowej pojawiają się nowe zadania
inwestycyjne, związane z modernizacją programu warunków komunikacyjnych na odcinku
Pakosze – Pieniężno, Płoskinia – Pakosze, Chruściel – Dąbrowa; są to zadania wieloletnie,
wprowadzone w roku 2019, gdzie okres realizacji kończy się w roku 2023. Następuje zmiana
sposobów realizacji finansowania inwestycji pod nazwą „Wzmocnienie ruchu
transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - Poprawa warunków
komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławieckie, etap Grzędowo –
Krzekoty”. Do tej pory ta inwestycja miała być finansowana przy udziale środków unijnych z
Programu „ Polska – Rosja”. W tej chwili planujemy aplikować o te środki z Funduszu Dróg
Samorządowych. Planowany stan zadłużenia na koniec roku jak i w perspektywie
najbliższych lat nie ulega zmianie, jak i nie ulegają zmianie planowane przychody i rozchody
Powiatu.
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:
Głosowanie imienne uchwały
Nr VI/64/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 - 2028
Lp.

Imię i nazwisko

Za

1

Dziąg Leszek

X

2

Grzybowski Waldemar

X

3

Hruszka Władysław

X

4

Jarmoła Bogdan

X

5

Korneluk Łukasz

X

6

Kowalski Krzysztof

X

7

Kozioł Paweł

X

8

Kudliński Mirosław

X

9

Lewańska Krystyna

X

10

Machała Michał

Przeciw

Wstrzymuje się

Nie głosował

X

11

Maciejewska Katarzyna

X

12

Mieczaniec Artur

X

13

Motyka Karol

X

14

Pochodaj Bogdan

X

15

Sobieszczuk Mateusz

X

16

Turczyn Bożena

X

17

Wojtas Małgorzata

X

Podsumowanie

za –

16

16

przeciw –

0

0

0

wstrzymało się – 0

0

nie głosowało-1

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 – 2028.
Uchwała została przyjęta - Nr VI/64/19.
Ad.6 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. (załącznik nr
8)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie powiatu
na 2019 rok.
Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o zmiany w budżecie na rok 2019 zakłada
zwiększenie planowanych dochodów o 1 762 658 zł oraz zwiększenie o te sama kwotę
wydatków; przy czym dochody bieżące wzrastają o 12 658 zł, natomiast dochody majątkowe
o 1 000 750 zł. Dochody majątkowe to planowana kwota dofinansowania do nowych
inwestycji i do inwestycji, które już były w naszym budżecie; przy założeniu max 80 %
dofinansowania ze środków krajowego Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli chodzi o
wydatki to zwiększają się adekwatnie do wzrostu dochodów; przy czym wydatki bieżące
wzrastają o tą samą kwotę co dochody bieżące czyli o 12 658 zł, natomiast wydatki
majątkowe wzrastają o 1 000 750 zł. Plan wydatków bieżących – wzrastają środki na
realizację zadań statutowych o 28 025 zł, a zmniejszają się planowane wydatki na
wynagrodzenia i pochodne o 15 376 zł. Jest to wynik niewykorzystanych środków na
dodatkowe wynagrodzenia roczne i przekierowanie ich na inne wydatki związane z realizacją
zadań statutowych. Planowany deficyt i zadłużenie pozostają na niezmienionym poziomie.
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:

Głosowanie imienne uchwały
Nr VI/65/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Imię i nazwisko

Lp.

Za

1

Dziąg Leszek

X

2

Grzybowski Waldemar

X

3

Hruszka Władysław

X

4

Jarmoła Bogdan

X

5

Korneluk Łukasz

X

6

Kowalski Krzysztof

X

7

Kozioł Paweł

X

8

Kudliński Mirosław

X

9

Lewańska Krystyna

X

10

Machała Michał

11

Maciejewska Katarzyna

X

12

Mieczaniec Artur

X

13

Motyka Karol

X

14

Pochodaj Bogdan

X

15

Sobieszczuk Mateusz

X

16

Turczyn Bożena

X

17

Wojtas Małgorzata

X

16

Nie głosował

X

Podsumowanie

za –

Wstrzymuje się

Przeciw

16

przeciw –

0

0

0

wstrzymało się – 0

0

nie głosowało-1

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
Uchwała została przyjęta - Nr VI/65/19.
Ad.12 Sprawy bieżące.
Radna B. Turczyn- zapytała, jaka jest skala strajku w powiecie i czy zarząd rozpatruje
wniosek o częściową rekompensatę utraconych zarobków dla nauczycieli.
Radny K. Kowalski – przedstawił dane z dnia 9 kwietnia 2019 roku dotyczące strajkujących
szkół i przedszkoli w powiecie: Miasto i Gmina Frombork – przystąpiono do strajku,

Pieniężno- strajk zawieszony od 9.04.19r., Gmina Braniewo- przystąpiono do strajku, Gmina
Lelkowo - nie strajkują; Gmina Wilczęta – przystąpiono do strajku, Gmina Płoskinia – jedna
szkoła przystąpiła do strajku, Gmina Chruściel – nie przystąpiono do strajku, Miasto
Braniewo - Szkoły Podstawowe Nr 3,5,6 – przystąpiły do strajku, Gimnazjum Nr 1 –
przystąpiło do strajku, Gimnazjum Nr 2 – nie przystąpiło do strajku, Przedszkole Miejskie i
Żłobek – przystąpiono do strajku; LO, ZSZ, ZSB w Braniewie- przystąpiono do strajku; PPP
w Braniewie – przystąpiono do strajku, SOSW w Braniewie – nie przystąpiono do strajku.
Radna K. Maciejewska zaznaczyła, że dzieci oraz młodzież w placówkach oświatowych
mają zapewniona opiekę. Nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, natomiast odbywają się
zajęcia wychowawcze. ZSZ, ZSB i LO w Braniewie – egzaminy zawodowe i maturalne
odbędą się; jest planowane zawieszenie strajku na czas klasyfikacji uczniów.
Sekretarz poinformował, że mamy do czynienia z pracodawcami sektora finansów
publicznych. Rekompensaty bądź wynagrodzenia w jakichkolwiek stawkach za godziny
nieprzepracowane w różnego rodzaju regulaminach czy porozumieniach zbiorowych są
możliwe pod warunkiem, że dotyczą sytuacji, kiedy jest gotowość do pracy.
Ad.13 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł.Korneluk
zakończył obrady IV sesji Rady Powiatu o godz. 09.29
Protokół sporządziła:
Alicja Morawska

