Protokół z X sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 10 października 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 15 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 IX 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 zmiany uchwały Nr XVI/138/16 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta
Braniewa.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie rozpatrzenia petycji.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/60/19 Rady
Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie podziału środków
przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu
Braniewskiego.
13. Sprawy bieżące.

14. Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu IX 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 – poprosił o informacje dotyczącą unieważnienia postępowania
przetargowego na: 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”.
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że jest
ogłoszony kolejny przetarg, trwa procedura i jest wybór kolejnego przetargu 16 października
2019 roku. Kwota jest o około 92 000zł wyższa jaka przeznaczono na jaka była
zabezpieczona na III zadanie 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”. Najniższa
oferta to 626 070zł a na sfinansowanie było przeznaczone 533 400zł. W związku z tym
wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie części środków, które zostały z
oszczędności z poprzednich przetargów, ale to także nie jest wystarczająca kwota, żeby
zabezpieczyć 100 procent potrzeb. Dostaliśmy zgodę na przesuniecie kwoty w wysokości ok.
67 000zł, brakujące 25 000zł, jeżeli Powiat wyrazi zgodę na dołożenie środków własnych, to
będzie można te ofertę przyjąć i nadzorować prace.
Więcej pytań do sprawozdania 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 w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 – 2028 oraz zmian w budżecie
powiatu na rok 2019.
Pani Skarbnik poinformowała, że plan dochodów Powiatu w 2019 r. zmniejszył się o 57
329,49 zł; zaś plany wydatków wzrastają o 20 229,51 zł. W wyniku zmian dochodów i
wydatków ustalono nowy deficyt w wysokości 3 711 559 zł. Ten deficyt jest wyższy od

dotychczasowego o 77 559 zł. Ze względu na zmianę deficytu zmieniają się planowane
przychody Powiatu – wzrastają one o tę samą kwotę co planowany deficyt. Po zmianie będą
wynosiły 5 227 681 zł, w tym przychód związany z planowanym zaciągnięciem kredytu – 2
128 769 zł. Jest to kredyt wyższy o 77 559 zł niż dotychczas zakładano. Kredyt zostanie
zaciągnięty na spłatę rat kredytu w wysokości 1 515 718 zł i na pokrycie części niepokrytego
deficytu.
Zmienia się również sytuacja finansowa Powiatu w perspektywie najbliższych 2 lat ze
względu na zmianę nakładów na przedsięwzięcia. Przystępujemy do realizacji nowego
projektu 2 ZSB, w ramach Erasmus+, sfinansowanego w całości ze środków unijnych – jest to
wartość 149 219 zł. Nakłady tego roku wynoszą 8 670 zł realizowane w okresie 3 lat. W 2020
– 81 849 zł; 2021 – 58 700 zł. Nastąpiły zmiany w planowanych nakładach w okresach
realizacji w zakresie wydatków majątkowych Powiatu:
1)
Projekt „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym”. Zostały
rozstrzygnięte wszystkie przetargi na realizację tego zadania. Ogólna wartość zmniejszy się o
33 403 zł. Przy czym nastąpiło przeniesienie planowanych wydatków z roku 2019 na 2020 w
wysokości 738 817 zł; przy czym ponad 20 tys. Zł jest to dofinansowanie środkami własnymi
Powiatu, które stanowią już koszt niekwalifikowany. Ostatni przetarg, który był
przeprowadzony – przedłożona oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie na
realizację tego zadania.
2)
Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, w zakresie zadań, które były
przewidziane do realizacji i przy dofinansowaniu środkami z Funduszu Dróg
Samorządowych. W budżecie i w WPF zakładaliśmy dofinansowanie w wysokości 80%.
Otrzymaliśmy dofinansowanie tylko w wysokości 50%, stąd zaistniała konieczność
dobezpieczenia środków własnych na przestrzeni lat 2019-2022 tych brakujących 30%.
Ogółem jest to kwota 2 mln zł. Jest to kwota przed przetargiem, bo wiadomo, że trwają już
przetargi – wartość planowanych nakładów jest niższa niż pierwotnie zakładano.
3)
Zmieniono jednocześnie planowane nakłady, żeby móc zrealizować wszystkie
zadania, które zaplanowano i nie utracić płynności finansowej. Na zadanie z „Wzmocnieniem
ruchu transgranicznego na odcinku Grzędowo – Krzekoty” zwiększają się nakłady tego roku
o 533 775 zł; przy zmniejszeniu planowanych dotychczas nakładów 2020 roku.
4)
Zadanie „Pakosze – Pieniężno” – zmniejszają się nakłady w 2019 roku o 125 000 zł; a
zakładając w stosunku do poprzedniej prognozy zwiększają się o tę kwotę w 2020 roku.
5)
Odcinek Płoskinia – Pakosze – przeniesienie środków z roku 2019 na 2020 o
130 000 zł.
6)
Chruściel – Dąbrowa – gdzie następuje przeniesienie nakładów w tym samym okresie
zmniejszenie o kwotę 120 000 zł.
7)
Wzrastają nakłady na opracowanie dokumentacji na drogę Grzechotki – Żelazna Góra
z włączeniem do drogi S22 o 140 571 zł i wydłuża się okres realizacji tego zadania przy
przeniesieniu głównych nakładów na rok 2021, gdzie będą one wynosiły 90 571 zł.
Zmiana planowanych nakładów w poszczególnych latach pozwala na zachowanie wszystkich
wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych i zachowaniem płynności
finansowej Powiatu.

Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wzrośnie do poprzedniej prognozy o 77 559 zł i na
koniec 2019 roku będzie wynosił 11 563 769 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie
kredytem z 2-letnią karencją opłaty – do roku 2028.
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 8.
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Uchwała została przyjęta - Nr X/91/19.
Ad.6 Podjęcie uchwały 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.
Pani Skarbnik poinformowała, że dochody zmniejszają się o 57 329,49 zł; przy czym
dochody bieżące wzrastają o 281 405,51 zł; natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o
338 735 zł. Zmiana dochodów związana jest z otrzymaniem dodatkowych środków w postaci
subwencji w kwocie 300 200 zł. Jest to kwota przeznaczona na pokrycie środków
finansowych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2019 roku. Jest to kwota
niewystarczająca – skutki podwyżek i zmian organizacyjnych wymagają dofinansowania
oświaty ponad kwotę subwencji o 148 069 zł. To mniej niż otrzymaliśmy środków. Również
w ramach dochodów bieżących zmniejsza się dofinansowanie w postaci dotacji o 79 347,49
zł. Zmniejszają się również planowane środki w formie dotacji i innych środków o 338 735 zł
– są to dofinansowania, które były planowane wcześniej na wyższym poziomie z Funduszu
Dróg Samorządowych - zostało to dofinansowanie zmniejszone o 30% w stosunku do
wielkości planowanej.
Dochody własne wzrosły o 60 553 zł. Po zmianach planowane dochody będą wynosiły
65 021 441,10 zł. Jeżeli chodzi o wydatki wzrosły o 20 229,51 zł. Po zmianach będą wynosiły
68 733 404, 10 zł; z tego wydatki bieżące wzrosły o 267 447,51 zł. W tej grupie wydatków
najwyższy rozrzut występuje w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – wzrost
wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
Wynagrodzenia wzrastają o 270 578 zł w skali całego Powiatu. Wzrastają również dotacje na
zadania bieżące o 15 070 zł – zostały zabezpieczone środki na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci w rodzinach zastępczych, które funkcjonują na terenie innych powiatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o 3 800 zł; natomiast na realizację zadań
statutowych zmniejszono wydatki o 33 987,49 zł. Planowane wydatki bieżące na realizację
projektów unijnych wzrosły o 11 987 zł.
Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 15 041 128 zł; przy czym wydatki
inwestycyjne zmniejszyły się o 247 218 zł; a z tego wydatki na programy dofinansowane ze
środków unijnych zmniejszyły się o 742 134 zł. Głównie są to zmiany związane z
przeniesieniem planowanych wydatków z roku 2019 na rok 2020, jak również z oszczędności

poprzetargowych, które były przeprowadzone w zakresie inwestycji planowanych na drogach
powiatowych. W wyniku tych zmian deficyt Powiatu będzie wynosił 3 711 963 zł; zostanie
on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 786 713 zł, wolnymi
środkami, które zostały z rozliczenia roku 2018 w wysokości 1 312 199 zł i kredytem w
wysokości 613 051 zł.
Zmienia się również wielkość przychodów na kwotę 5 277 681 zł. Rozchody pozostają na
niezmienionym poziomie.
Te zmiany w uchwale budżetowej powodują znalezienia źródła finansowania naszego
deficytu i spłaty rat kredytu w postaci kredytu kolejnego w wysokości 2 128 769 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 9.
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Uchwała została przyjęta - Nr X/92/19.
Ad.7 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/16 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski. (załącznik nr
10)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego. (załącznik nr 11)
Sekretarz poinformował, że potrzeba nowelizacji uchwały wynika ze zmian wprowadzonych
ustawą która to wprowadziła obowiązek określenia przez organ prowadzący tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom praktycznej nauki zawodu we wszystkich
typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe.
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 X/93/19.
Ad.8 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski. (załącznik nr 13)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Sekretarz poinformował, że potrzeba nowelizacji uchwały wynika ze zmian wprowadzonych
ustawą która wprowadziła zmiany w zakresie dodatku funkcyjnego rozszerzając m.in. katalog
osób uprawnionych do jego otrzymania. Powyższe zmiany dot. dodatku dla nauczycieli,
którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Wysokość minimalna tego
dodatku została określona w art. 34a ust. 2 Karty. Projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez związki zawodowe.
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 14.
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Uchwała została przyjęta - Nr X/94/19.
Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta
Braniewa. (załącznik nr 15)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi.
Sekretarz – poinformował, że Gmina Miasta Braniewa zgłosiła się z wnioskiem o pomoc
finansową z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku zadania p.n. „Wykonanie miejsc
postojowych przy ul. Wiejskiej i ul. 9 Maja w Braniewie”. Jet to kwota 8 000zł – chodzi tu
jedynie o koszty dokumentacji technicznej. Te zadanie w WPF i budżecie miasta jest
wieloletnie i dopiero prace będą wykonywane w 2020 roku.
Radny A. Mieczaniec – zaznaczył, że w uchwale należałoby sprecyzować wykonanie tych
miejsc parkingowych - numery działek.
Wicestarosta M. Kudliński – przedmiotowa działka znajduje się w miejscu tzw. „bunkier”
przy ul. Wiejskiej i ul. 9 Maja w Braniewie, który będzie podlegał rozbiórce i Powiat
Braniewski partycypuje w dokumentacji pod przyszły chodnik wzdłuż ul. 9 Maja.
Sekretarz – poinformował, że uchwały o pomocy finansowej mają bardzo ogólny charakter,
jedynie opisują nazwę zadania. Nazwa jest z wniosku miasta na poziomie umowy dopiero;
najczęściej, gdy wykonywane są konkretne prace, ale głównie budowlane a nie dokumentacja,
to wtedy określane są bardziej szczegółowo.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 15 radnych, co
stanowi załącznik nr 16.
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Uchwała została przyjęta - Nr X/95/19.
Ad.10 Podjęcie uchwały RP. w sprawie rozpatrzenia petycji. (załącznik nr 17)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Rady Powiatu Braniewskiego.
(załącznik nr 18)
Sekretarz poinformował że w terminie nie dalej niż 3- miesięcznym Rada Powiatu musi
rozpoznać petycję, która wyraźnie była kierowana do Rady. Pierwotna petycja była w tym
samym temacie i kierowana była do Zarządu Powiatu i do Starosty. Następnie ją
doprecyzowano i petycja dotyczy wprowadzenia „Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów” odnoszącej się do Radnych Rady Powiatu Braniewskiego. Stwierdzono jednak, że
nie ma konieczności regulowania wymienionej w treści petycji materii. Zakres regulacji
związanych z tematyką antykorupcyjną, w tym konfliktem interesów, występujący w
przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest wystarczający i adekwatny do potrzeb
obrotu i występujących relacji w samorządzie. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych
regulacji prawnych, będących niejednokrotnie powieleniem przepisów powszechnie
obowiązującego prawa. W Powiecie Braniewskim stosuje się i przestrzega w tym zakresie
m.in. przepisów: ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje stosowanej odpowiednio także w odniesieniu do Radnych Rady Powiatu
Braniewskiego, ustawy o samorządzie stosowanej w odniesieniu do Radnych Rady Powiatu
Braniewskiego, ustawy o pracownikach stosowanej odpowiednio także w odniesieniu do
Radnych Rady Powiatu Braniewskiego, ustawy z dnia Kodeks postępowania
administracyjnego w odniesieniu do przyczyn wyłączenia pracownika lub organu w
prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 15 radnych, co
stanowi załącznik nr 19.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr X/96/19.
Ad.11 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/60/19
Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie podziału środków
przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w roku 2019. (załącznik nr 20)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Sekretarz poinformował, że w ciągu roku zdarzają się przesunięcia w tym podziale funduszy.
To wynika ze stwierdzonych przez PCPR w Braniewie. Zwiększenie środków finansowych
następuje na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 15 radnych, co
stanowi załącznik nr 21.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr X/97/19.

Ad.12 Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu
Braniewskiego. (załącznik nr 22)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Sekretarz poinformował że 4 Warmińsko – Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej w
Olsztynie zwróciła się z wnioskiem w dniu 16 września 2019 roku wyrażenie zgody na użycie
Herbu Powiatu Braniewskiego na proporcu rozpoznawczym dowódcy 43 batalionu lekkiej
piechoty w Braniewie. Proporzec będzie wykorzystywany w czasie oficjalnych uroczystości
państwowych i wojskowych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 15 radnych, co
stanowi załącznik nr 23.
za –

15

przeciw –

0

Uchwała została przyjęta - Nr X/98/19.
Ad.13 Sprawy bieżące.

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Przewodniczący Rady Ł. Korneluk poinformował, że w dniu 10 października 2019 roku
wpłynęło pismo Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe z informacją, że Klub został
rozwiązany w dniu 9 października 2019 roku.
Jednocześnie w dniu 10 października 2019 roku został zawiązany Klub Radnych Nowa
Inicjatywa. Przewodniczącym został Radny K. Kowalski. W skład Klubu wchodzą: Radny
K. Kowalski, Radna M. Wojtas, Radny Ł. Korneluk, Radny W. Hruszka, Radny A.
Mieczaniec.
Ad.14 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł.Korneluk
zakończył obrady X sesji Rady Powiatu o godz. 08:51.
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Alicja Morawska

