Protokół z XI sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 25 listopada 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 X 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 przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej funkcjonującej w
ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w
powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Braniewskiego.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za
usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej na
obszarze Powiatu Braniewskiego.
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 zmienionego Uchwałą Nr X/97/19 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 10 października 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. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu X 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)
Radny L. Dziąg – zapytał, czego dotyczy uchwała w sprawie uznania się za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku i petycji.
Sekretarz – poinformował, że wpłynął wniosek dotyczący informacji czy obsługujemy
płatności bezgotówkowe. Petycja dotyczyła analizy możliwości wdrożenia w Starostwie
Powiatowym w Braniewie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych. Wniosek został skierowany do
wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszystkie jednostki oraz Starostwo dostało w formie
zarządzenia odpowiedz na wniosek i petycję. W urzędzie funkcjonuje już system płatności
bezgotówkowych. Zbyteczne jest ponowne analizowanie zasadności działania systemu, bo
zalety jego wdrożenia są ewidentne. System płatności bezgotówkowych sprawdza się w
obsłudze petentów Starostwa.
Radny A. Mieczaniec – poinformował, że przeglądając protokoły z poprzednich Zarządów
znalazł informację o przedstawionym na Zarządzie programie naprawczym Powiatowego
Centrum Medycznego Spółka z o.o. Zwrócił się z prośbą o krótkie streszczenie dokumentu i
zapytał jakie są plany Zarządu wobec szpitala.
Starosta poinformował, że program naprawczy PCM w Braniewie jest w trakcie
opracowywania szczegółów i wiadomo, że szpital na chwilę obecną jest na deficycie.
Radna K. Maciejewska- zaznaczyła, że pewne elementy w programie naprawczym mają
ulec modyfikacji. Jednocześnie szpital jest wspierany finansowo przez Starostwo. Zarząd
zatwierdzi program naprawczy po spotkaniu, które odbędzie się w najbliższym czasie, gdzie
będzie przedstawiona prezentacja planu naprawczego. I omawiane szczegóły.
Radna M. Wojtas – poinformowała, że Radni oczywiście będą zaproszeni na prezentację
dotyczącą programu naprawczego w PCM w Braniewie.
Radny K. Kowalski – poinformował, że w czwartek odbędzie się spotkanie z dyrektorem
NFZ-u , gdzie powinni poznać szczegóły i perspektywy dotyczące PCM w Braniewie.
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 zmiana jest związana z sytuacją finansową Powiatu w
2019 roku i na przyszłe lata do budżetu Powiatu Braniewskiego oraz do zmian planowanych
do realizacji w przedsięwzięciach. Jeżeli chodzi o rok 2019 zakłada się zmiany dochodów i
wydatków i zmniejszenie o 234 551,80zł. Dochody po zmianach będą wynosiły
64 792 807,30zł, natomiast wydatki 68 504 770,30zł. Planowany deficyt pozostaje na
niezmienionym poziomie i wynosi 3 711 963zł. Planowany stan zadłużenia na koniec tego
roku i lat przyszłych wynosi 11 563 769zł. Zmiany nakładów na przedsięwzięcia: planujemy
przystąpić do realizacji 3 nowych przedsięwzięć związanych z koniecznością zapewnienia
opieki nad naszymi dziećmi; łącznie planujemy powierzyć zadanie związane z opieką dla 33
dzieci, które są pozbawione opieki, poprzez powierzenie prowadzenia niepublicznych
placówek opiekuńczo - wychowawczych na okres 2020 – 2023. Łączne nakłady na realizację
tych 3 przedsięwzięć to 3 034 080zł. Odstąpiliśmy od realizacji zadania związanego z
Poprawą warunków komunikacyjnych na odc. drogi Chruściel – Dąbrowa. Było to zadanie
przewidziane do realizacji w okresie 5 lat na 2019 – 2023. Łączna wartość to 1 200 000zł.
Uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% nakładów
na realizacje tego zadania. Były zorganizowane dwa przetargi; jednak zakończyły się
negatywnie. Nie było żadnego oferenta, który deklarowałby realizacje tego zadania zgodnie z
zasadami, które obowiązują w Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku nie zawarcia
umowy z wykonawcą, nie wyłonienia oferenta tracimy dofinansowanie z Funduszu i z tego
tytułu planujemy odstąpić od realizacji tego zadania. Następuje również zmiana nakładów i
wydłużenia okresu realizacji zadania związanego z dostosowaniem budynku Powiatowego
Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku do obowiązujących przepisów PPOŻ.
Pierwotnie to zadanie o wartości 170 000zł było zadaniem jednorocznym przewidzianym do
realizacji w roku bieżącym.. Tu ze względu na komplikacje proceduralne został wydłużony
okres realizacji tego zadania na rok przyszły. Nakłady tego roku organizują się do 30 000zł,
natomiast na rok 2020 planujemy ponieść nakłady w wysokości 170 000zł, a tym samym
wartość tego zadania wzrasta o 30 000zł. Następuje również przeniesienie nakładów na
realizacje projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie związanego
z rozwojem przedsiębiorczości uczniów poprzez kontakt z rówieśnikami z Niemiec. Nakłady
tegoroczne wzrastają o 13 500zł przy zmniejszeniu nakładów w roku 2021 i utrzymaniu całej
wartości tego projektu na kwotę 137 787zł.
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 XI/99/19.
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019, (załącznik nr 9)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Pani Skarbnik poinformowała, że dochody i wydatki zmniejszają się o 234 551,80zł.
Dochody bieżące po zmianach będą wynosiły 56 234 456,30zł, natomiast dochody majątkowe
8 558 351zł.Na zmniejszenie naszych dochodów mają wpływ zmniejszenia dotacji z budżetu
państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 23 167,80zł.
Zmniejszenie środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 120 000zł – takie było
planowane dofinansowanie w roku bieżącym do zadania Chruściel – Dabrowa. Zmniejszenie
odpłatności Gmin, które partycypują w kosztach utrzymania dzieci pochodzących z ich
terenów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych ogółem o
88 000zł o te same sama kwotę zmniejszają się planowane wydatki związane ze
świadczeniami na rzecz dzieci. Środki unijne wzrastają o 13 500zł. Natomiast dochody
własne zmniejszają się o 16 884zł.Jezeli chodzi o wydatki bieżące po zmianach będą
wynosiły 53 710 027,30zł.Sa one wyższe od dotychczasowych o 11 833,20zł; w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrastają o 43 193zł. Dotacje na zadania bieżące
wzrastają o 3 520zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o
110 813zł.Srodki na realizacje projektów unijnych – wydatki wzrastają o 13 500zł. Na
realizacje zadań statutowych nałożonych ustawami przewidziano zwiększone wydatki o
62 433,20zł.Jezeli chodzi o wydatki majątkowe – zmniejszają się o 246 385zł i będą po
zmianach wynosiły 14 794 743zł. Jest to związane z odstąpieniem od realizacji inwestycji
Chruściel – Dabrowa, gdzie nakłady tegoroczne wynosiły 120 000zł.; z wydłużeniem okresu
realizacji przedsięwzięcia w Powiatowym Domu Dziecka we Fromborku, gdzie nakłady
tegoroczne zmniejszają się o 140 000zł. Natomiast zwiększają się nakłady w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w celu zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru
nad realizowana inwestycja związana z naprawą dachu na kwotę 4 615zł oraz nakłady w
Zarządzie Dróg Powiatowych w łącznej wysokości 9 000zł celem dobezpieczenia środków na
zadaniach inwestycyjnych związanych z koniecznością zapewnienia inspektora nadzoru.
Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszają
się o 23 167,80zł. Planowane zadania związane z wydatkami i w postaci dotacji udzielonej z
budżetu państwa wzrastają o 3 520 zł; w tym dobezpieczono 1 000zł na dotacje związane z
finansowaniem budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, które są dofinansowane z PEFRONu oraz zabezpieczono 2 520zł na dotacje związane z finansowaniem Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego we Fromborku. Jest to zadanie realizowane przez Caritas i wysokość
wydatków dostosowana jest do wysokości subwencji, która otrzymujemy na pokrycie
kosztów utrzymania tego schroniska.

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 10.
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Uchwała została przyjęta - Nr XI/100/19.
Ad.7 Podjęcie uchwały RP. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu
Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. (załącznik nr
11)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego. (załącznik nr 12)
Sekretarz – poinformował, że co roku jest ustalany Program Współpracy Powiatu
Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. W
przedstawionym programie na rok 2020 są wymienione priorytety, jeśli chodzi o działania –
dwa zadania o charakterze obowiązkowym: zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości i
zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Natomiast zadania w
zakresie ekologii i zadania w zakresie dziedzictwa narodowego to jest wybór priorytetów.
Pokłosiem tej uchwały są organizowane konkursy w tych dziedzinach, ewentualnie w ciągu
roku zdarzają się sytuacje pozakonkursowe, ale one są również w procedurze ustawy i
wolontariacie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi.
Radny L. Dziąg – poinformował, że Radnym dostarczono projekt uchwały bez łącznej sumy
wysokości środków planowanych przez Powiat na realizację niniejszego programu .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 16 radnych, co
stanowi załącznik nr 13.
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Uchwała została przyjęta - Nr XI/101/19.
Ad.8 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej funkcjonującej
w ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. (załącznik nr
14)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.

Sekretarz poinformował, że szkoła objęta likwidacją nie realizuje swojej działalności
statutowej, gdyż nie posiada słuchaczy i nigdy nie dokonała naboru. Nie występuje tu zatem
ustawowy obowiązek zapewnienia słuchaczom możliwości kontynuacji kształcenia w innej
szkole, ani też ich powiadamiania o zamiarze likwidacji. Organ prowadzący szkołę jest
obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze
likwidacji szkoły: uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego. Szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
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 13.
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Uchwała została przyjęta - Nr XI/102/19.
Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących
w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr
14)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady
Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr 15)
Sekretarz – poinformował, że zarówno uchwały w pkt 9 i 10 porządku obrad sesji to jest
uprawnienie organizatora przewozów pasażerskich na naszym terenie. Mamy podpisane
porozumienie z Powiatem Elbląskim i Powiatem Nowodworskim o wspólnym prowadzeniu
organizowania przewozów, gdzie Powiat Elbląski zyskał rolę organizatora. Natomiast
uchwały dotyczące różnego rodzaju regulaminów w przewozach czy opłat związanych z
przewozem – te uchwały nadal są regulowane przez właściwą Radę, czyli Radę 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 16 radnych, co stanowi załącznik nr 16.
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Uchwała została przyjęta - Nr XI/103/19.
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Ad.10 Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za
usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej na
obszarze Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr 17)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady
Powiatu Braniewskiego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 16 radnych, co
stanowi załącznik nr 18.
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Uchwała została przyjęta - Nr XI/104/19.
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 zmienionego Uchwałą Nr X/97/19 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 10 października 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 19)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Kierownik PCPR w Braniewie poinformowała, że w związku z tym, że jest koniec roku to
dokonano analizy wykonania poszczególnych zadań, zarówno w rehabilitacji społecznej i
zawodowej. Kwoty mogą być niewydatkowane i przesuwane na te zadania, na które jest
potrzeba np. w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny czy pieluchomajtki dla osób
indywidualnych, gdzie renciści oczekują takiego wsparcia.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 16 radnych, co
stanowi załącznik nr 20.
za –

16

przeciw –

0

Uchwała została przyjęta - Nr XI/105/19.
Ad.12 Sprawy bieżące.

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Radny L. Dziąg – zapytał ponownie o Program Współpracy Powiatu Braniewskiego z
organizacjami pozarządowymi, gdzie brakuje na stronie 12, rozdział 8, pkt 1 wysokości
środków planowanych przez Powiat na realizację niniejszego programu. Zaznaczył, że albo
powinna być suma środków albo tego pkt powinno nie być. W przepisach ustawowych jest
napisane – w rocznym programie współpracy muszą się znaleźć następujące elementy; w tym
finanse.
Sekretarz – zauważył, że projekt, który otrzymali Radni rzeczywiście nie zawiera kwoty.
Ostatecznie do momentu głosowania tej chwały, ta kwota nie została podana. Projekt został
przegłosowany i zostanie wysłany do nadzoru. Poinformował także, że kwota będzie
doszczegółowiona w budżecie.
Radny A. Mieczaniec – zapytał, czy w szpitalu nie przewiduje się likwidacji oddziałów.
Starosta – odpowiedział, że nie będzie likwidowania oddziałów. Program naprawczy będzie
tak skonstruowany, aby bez szkody dla mieszkańców Powiatu Braniewskiego czy pacjentów
szpitala wszystko funkcjonowało jak najlepiej w spółce.
Radny A. Mieczaniec – zapytał o program dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych do komunikacji pasażerskiej w naszym Powiecie. Jak zakończyły się
konsultacje społeczne z poszczególnymi gminami czy jest przygotowywany wniosek o
objęcie dopłatą z tegorocznej puli funduszu , czy Zarząd podjął jakieś decyzje w tym temacie.
Wicestarosta – poinformował, że w ramach przewozów autobusowych funkcjonuje na
terenie Powiatu Braniewskiego jedno połączenie z uwagi na to, że droga 504 jest
przebudowywana i trasa została zmieniona, z dopłatą od Powiatu, i będzie funkcjonowała do
końca 2019 roku zgodnie z decyzją Zarządu. Jeżeli chodzi o przewozy autobusowe to mogą
tworzyć związki gminne czyli np. dwa powiaty. Po ostatnim spotkaniu ze Starostą
Bartoszyckim wspólnie planujemy przywrócenie połączenia bartoszyckiego, które
funkcjonowało już wcześniej. Ponadto mają być tworzone związki gminne, każda gmina ma
prawo wystąpić o dopłatę w ramach funduszu do przewozów autobusowych. Z uwagi na to,
że niejednokrotnie gminy w ramach istniejących połączeń komunikacyjnych wykonują
zadania swoje obligatoryjne polegające na tym, ze dowożą uczniów, to już w jakiś sposób
uważają, że wykonują po części to zadanie. W ramach przywrócenia połączenia
bartoszyckiego zwrócimy się jednocześnie do samorządów o podjęcie decyzji odnośnie tego
połączenia. Linia Bartoszyce – Braniewo wpisuje się w II Program Rządowy. Jeżeli chodzi o
Fundusz Dróg Samorządowych Powiat Braniewski organizuje dwa zadania: odc. Siekiera –
Lutkowo oraz na rok 2020 na wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowego odc. drogi
powiatowej 1393N na odc. Żelazna Góra do mostu. Także prowadzone są rozmowy z
Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w Olsztynie, dotyczące rozwidlenia Pęciszewo –
Grzechotki, gdzie byłoby ustanowione jedno rondo i na drodze S22 w kierunku granicydrugie rondo - dwupasmowe. Zorganizowane były dwa spotkania Starosty z Wojewodą
dotyczące w/w kwestii.
Radny A. Mieczaniec – zapytał, czy dobrze zrozumiał, że w tej chwili połączenie
autobusowe Braniewo – Elbląg jest dofinansowywane z tego funduszu.

Wicestarosta – poinformował, że trasa autobusowa to Braniewo – Frombork – Wielkie
Wierzno w związku z przebudowa drogi 504 i remontem mostu została ta trasa wydłużona.
Do końca roku 2019 partycypujemy w kosztach.
Radna B. Turczyn – zapytała, jaki jest planowany termin zakończenia budowy mostu na
Pierzchałach.
Wicestarosta – odpowiedział, że wydłużają się prace na moście. Odkryto konstrukcję
stalowaą mostu, która na przyczółkach była skorodowana i musi zostać naprawiona. Do
końca 2019 roku remont mostu powinien być zakończony.
Przewodniczący Rady – poinformował na zakończenie, że na prośbę Przewodniczącego
Klubu Porozumienie Samorządowe chciałby poinformować, że Klub nadal istnieje. Łącznie
w Radzie Powiatu Braniewskiego jest 5 klubów.
Ad.13 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł.Korneluk
zakończył obrady XI sesji Rady Powiatu o godz. 9.06.
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