Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku.
Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Obrady o godzinie 7.00 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 XII 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 Braniewskiego na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Braniewo.
8. Odczytanie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Uchwały RIO w Olsztynie w
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028 i
podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020 - 2028.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2020 rok.
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu projektu uchwały budżetowej
wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu opinii RIO o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu stanowiska Zarządu
w sprawie opinii komisji stałych Rady Powiatu,
e) dyskusja plenarna nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Braniewskiego na 2020 rok.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu XII 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)
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania.
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 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 - 2028. Radni otrzymali autopoprawkę
Zarządu Powiatu z tego względu, że 24 grudnia otrzymaliśmy decyzję Wojewody Warmińsko
– Mazurskiego o przyznaniu dodatkowych środków dla KP Państwowej Straży Pożarnej w
Braniewie w wysokości 10 320 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa została uaktualniona o
zmianę dochodów i wydatków roku 2019. Dochody i wydatki zmniejszają się o 684 zł.
Dochody po zmianach będą wynosiły 68 840 133,30 zł; wydatki – 68 552 096,30 zł. Planowany
deficyt nie ulega zmianie. W wyniku zmiany dochodów i wydatków zmniejsza się nadwyżka
operacyjna o 706 318 zł i wynosi po zmianach 1 817 811 zł. Pomimo zmniejszonej nadwyżki
operacyjnej Powiat jest w stanie obsługiwać zaciągnięte zobowiązania, planowane do
zaciągnięcia w 2020 roku. Uaktualniono sytuacje finansowa w okresie 2020 – 2028 poprzez
dostosowanie planowanych wielkości do założeń wynikających z projektu uchwały w sprawie
WPF i budżetu na lata 2020 – 2028. Nastąpiły również zmiany w przedsięwzięciach: wzrastają
nakłady na przedsięwzięcia bieżące o 1 065 zł w zakresie projektów. Wzrost wynika z
konieczności zwiększenia środków własnych Powiatu w ramach realizacji projektów, które są
finansowane środkami w euro ze względu na różnice kursowe w trzech projektach w Zespole
Szkół Budowlanych w Braniewie. Nastąpiła jednocześnie zmiana w zakresie wydatków
bieżących i wydatków majątkowych - zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie
wydatków majątkowych o 4 295 000 zł w roku 2019 ze względu na zmiany charakteru
realizowanych przedsięwzięć na drogach powiatowych. 13 zadań objętych dofinansowaniem z

Funduszu Dróg samorządowych zostało zakwalifikowanych jako zadania bieżące remontowe i
stad istnieje konieczność dostosowania budżetu do charakteru przedsięwzięcia.
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 XIII/108/19.
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 684 zł; przy czym
dochody bieżące wzrastają o 1 761 361 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o
1 762 045 zł. Ruch pomiędzy dochodami majątkowymi a bieżącymi ma związek ze zmianą
kwalifikacji zadań realizowanych na drogach i charakterem środków otrzymanych z Funduszu
Dróg Samorządowych. Samo zmniejszenie dochodów jest wynikiem zwiększenia subwencji o
110 276 zł – w ostatnich dniach otrzymaliśmy decyzje Ministra Finansów związane z
dodatkowymi środkami na uzupełnienie dochodów Powiatu i subwencji oświatowej na zasiłek
na zagospodarowanie dla nauczyciela stażysty. Jeżeli chodzi o dotacje – środki zewnętrzne o
bezzwrotnym charakterze zmniejszają się o 2 270 zł; dochody własne zmniejszają się o
108 690zł i największy spadek dotyczy różnych dochodów, które zmniejszają się o 96 8902 zł
– są to m. in. dofinansowania z Funduszu Prac dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Braniewie. Z tego tytułu zmniejszają się również wydatki – otrzymaliśmy dofinansowanie
dla doradców i pośredników zawodowych w formie dodatkowych dodatków. Również
zmniejszono planowane dochody z tytułu dochodzenia należnością przechowywanie pojazdów
usuniętych z dróg – przeprowadzona windykacja jest nieskuteczna stad zaistniała konieczność
skorygowania wysokości planowanych dochodów. Jeżeli chodzi o wydatki – po zmianach będą
wynosiły 68 552 096,30 zł; z tego wydatki bieżące wzrosły o 2 467 979 zł; po zmianach będą
wynosiły 56 226 016, 30zł. Tu największy przyrost następuje w grupie realizacji zadań
statutowych- 2 517 438 zł i ma to związek ze zmiana kwalifikacji wydatków związanych z
remontem dróg. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszają się o 66 319 zł i
wynoszą 30 538 833,52 zł. Oświadczenia na rzecz osób fizycznych wzrastają o 5 795 zł.
Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
wzrastają o 1 065 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 2 468 663 zł i po zmianach będą
wynosiły 12 326 080 zł. Na zmianę tych wydatków wpłynęła zmiana klasyfikacji wydatków
związanych z remontem dróg na kwotę 2 445 663 zł; zmiana klasyfikacji dotacji w formie
pomocy finansowej planowanej do udzielenia Gminie Braniewo z inwestycyjnej na bieżącą na
kwotę 10 000 zł oraz odstąpiono od realizacji zadania związanego z zakupem tablicy
informacyjnej w Starostwie Powiatowym, gdzie były zabezpieczone środki w wysokości

13 000 zł- zmiana tablicy w ramach wydatków bieżących na kwotę 4 000 zł. Planowany deficyt
i plan zadłużenia nie ulegają zmianie.
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 XIII/109/19.
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Braniewo.
(załącznik nr 11)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Sekretarz poinformował, że jednostki samorządu terytorialnego mogą sobie udzielać pomocy,
w tym pomocy finansowej Gmina zwróciła się o taka pomoc na zadanie Serwis sprzętu ochrony
dróg oddechowych (ODO) jednostek OSP Gminy Braniewo. Pieniądze te należy wydać w tym
roku, rozliczenie do 31 stycznia 2020 roku.
Radny, L. Dziąg oznajmił, że „mając na względzie całokształt bezpieczeństwa Powiatu należy
wspierać elementy systemu ochrony przeciwpożarowej. Byłem zawsze przeciwny temu, żeby
używać pieniędzy Powiatu na zadania bieżące, do których jest zobligowany samorząd gminny.
Zarząd Powiatu odmówił finansowania zakupu samochodu i dziwi mnie dofinansowanie
serwisu, który jest na wyposażeniu OSP”.
Sekretarz odpowiedział, że była zgoda na dofinansowanie pojazdu, ale z przyczyn
dotyczących Gminy , gmina nie była w stanie rozliczyć tej dotacji, dlatego ze zakup nastąpił
przed zawarciem umowy.,
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 XIII/110/19.
Ad.8 Odczytanie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Uchwały RIO w Olsztynie w
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028
(załącznik nr 13) i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020 - 2028. (załącznik nr 14).
Starosta przedstawił uchwałę RIO.

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.
Radny A. Mieczaniec poruszył temat kwestii prawnej. Dotyczy to uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028 i uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2020 rok – „ czy w przypadku
autopoprawek, gdzie pierwsza wersja, która poszła do Regionalnej Izby Obrachunkowej była
inną wersją budżetu, jeszcze przed autopoprawkami. Mamy tu do czynienia z dwoma okresami
pojawienia się autopoprawek. I okres – 22.11.2019 r. gdzie poprawki w wystąpiły w formie
uchwały i autopoprawka została wysłana do RIO. Później wystąpiły poprawki na następnych
posiedzeniach Zarządu, gdzie autopoprawki nie poszły już do RIO i nie wystąpiły w formie
uchwały budżetowej. Czy to jest prawnie prawidłowe”.
Skarbnik, G. Michalec odpowiedziała – „co roku tak się dzieje, że Zarząd zmienia
przedstawione projekty. RIO wydaje swoją opinię do projektu uchwały budżetowej, czyli jest
obowiązek przedstawienia tego projektu przez Zarząd do 15 listopada. W tej chwili uchwalamy
budżet i jezeli ta uchwała będzie niezgodna, to zostanie ona przez RIO uchylona”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 15 radnych, co stanowi
załącznik nr 15.
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Uchwała została przyjęta - Nr XIII/111/19.
Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2020
rok. (załącznik nr 16).
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu projektu uchwały budżetowej
wraz z uzasadnieniem,
Starosta odczytał powyższą uchwałę (załącznik nr 17)
b) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu opinii RIO o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok,
Starosta odczytał opinię RIO (załącznik nr 18) w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego na 2020 rok.
c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej,

Radny W. Grzybowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
odczytał opinię komisji (załącznik nr 19)
d) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu stanowiska Zarządu
w sprawie opinii komisji stałych Rady Powiatu,
Starosta przedstawił stanowisko zarządu. (załącznik nr 20) Poinformował, że do budżetu na
2020 rok wniosek zgłosiła Pani Krystyna Lewańska, Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. Wniosek dotyczył zwiększenia środków przeznaczonych na zadania w
zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii dla organizacji pozarządowych z 5 000
zł na 10 000 zł.
Starosta odpowiedział na wniosek: - na etapie konstruowania budżetu na rok 2020 przewidziano
na realizacje tego zadania środki w kwocie 5 000 zł. Ewentualne dodatkowe środki na ten cel
mogłyby być możliwe dopiero po rozliczeniu i zamknięciu roku 2019, ale musiałoby to
wynikać z rzeczywistych potrzeb. Dotychczasowe nasze doświadczenia wskazują na to, ze
kwota obecnie zabezpieczona jest w zupełności wystarczająca. W latach ubiegłych to zadanie
było tak realizowane: w 2016 r. – zaplanowano 5 000zł- wydatkowano 4 130 zł; w 2017 r. –
zaplanowano 4 000 zł- wydatkowano 2 020 zł; w 2018 r. – zaplanowano 4 000 złwydatkowano – 3 916 zł; w 2019 r. – zaplanowano 4 000 zł – wydatkowano 2 000 zł.

e) dyskusja plenarna nad projektem uchwały budżetowej,
Radny A. Mieczaniec – poruszył następujące tematy:
- „już w poprzedniej kadencji rozmawialiśmy o tym, aby przy remontach dróg próbować
uporządkować kategoryzację - zgodnie z ustawą o drogach publicznych; podpisywać
porozumienia z poszczególnymi gminami, na terenie której leży droga i po remoncie
przekazywać te drogi poszczególnym gminom”,
- „budżecie są wydatki na termomodernizację szpitala i na pokrycie straty za 2019 r., ale dla
każdego Radnego sprawa szpitala jest bardzo ważna. Warto byłoby pomyśleć o tym , a wiedząc
jaki jest wynik finansowy (ryczałt mamy na takim poziomie jaki mamy) czy nie warto by
wspomóc szpital – pomoc na prace związane z dostosowaniem bloku operacyjnego, czy zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych
świadczonych przez szpital”,
- „chodzi o podniesienie atrakcyjności Powiatu poprzez utworzenie na terenie Fromborka
uzdrowiska czy uruchomienie kolei nadzalewowej, której trasa przebiegałaby przez teren
naszego Powiatu, gdzie okolice naszego Powiatu będą atrakcyjne dla turystów. Brakuje takich
wydatków w budżecie. Pojawienie się uzdrowiska we Fromborku spowoduje zainteresowanie
turystów czy utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Biorąc pod uwagę, że uchwalenie budżetu
na 2020 r. jest bardzo istotnym elementem dla polityki finansowej naszego Powiatu; wiedząc,
że przy pojawieniu się różnych szans wydatkowania tych rzeczy, o których wcześniej
wspomniałem, będzie można korygować budżet”.

Przewodniczący Rady Powiatu, Ł. Korneluk odpowiedział- „co do remontu dróg, zawierania
porozumień między samorządami i przekazywania ich do samorządów uważam, że to złe
rozwiązanie, gdyż wyzbywalibyśmy się swojego majątku. Jeżeli chodzi o kolej nadzalewową
to sejmik województwa pochylił się ponownie nad tym tematem. Inwestycja z pewnością
pozytywnie wpłynie na rozwój regionu. Dzięki inwestycji powstanie wiele nowych miejsc
pracy”.
Starosta, K. Motyka poinformował, że „Kolej Nadzalewowa to koszt ok. 470 mln zł i jest
przewidziana jej rewitalizacja. Kolej Nadzalewowa od momentu powstania stanowiła ważny
fragment lokalnej sieci kolejowej, łącząc dwa większe miasta: Elbląg i Braniewo. Wznowienie
połączeń na trasie Kolei Nadzalewowej daje możliwości stworzenia ciekawych opcji
transportowych do Braniewa, Tolkmicka czy Fromborka. Taka organizacja transportu
służyłaby także ożywieniu miasteczek i miejscowości nad Zalewem Wiślanym. 470 mln zł
kosztowałaby odbudowa kolei nadzalewowej. 85 proc. tych kosztów mogłoby być
sfinansowane z rządowego programu „Kolej Plus”. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to
470 mln zł, szacunkowy koszt wkładu własnego samorządów to 20 proc. kosztów inwestycji,
czyli 90 mln zł. Netto. Urząd marszałkowski zwrócił się do samorządów miasta Elbląga, gmin
Elbląg, Tolkmicko, Frombork, Braniewo oraz powiatów elbląskiego i braniewskiego z prośbą
o rozpatrzenie możliwości partycypowania w kosztach wkładu własnego oraz kosztach
rekompensaty dla operatora”.
Radna, B. Turczyn zapytała, czy Zarząd przewiduje, aby pozyskać pieniądze w przyszłym
roku na drogę Chruściel – Dąbrowa, gdyż ta droga jest w opłakanym stanie.
Wicestarosta, M. Kudliński odpowiedział, że „Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby to
zadanie wykonać. Odbyły się dwa postępowania przetargowe, wyłoniony został wykonawca,
stąd można było to zadanie kontynuować. Teraz jesteśmy po odbiorze mostu w tym ciągu drogi.
Kontynuacja na tym odcinku będzie na pewno realizowana”.
Radna, K. Lewańska zapytała o drogę Biedkowo – Frombork – Bogdany. Poinformowała, ze
do Zarządu był skierowany wniosek dotyczący remontu drogi w 2020 r. „Droga służy
intensywnym przejazdom mieszkańców Braniewa i Fromborka. Zarząd Powiatu powinien
podjąć poważne rozmowy z Zarządem Województwa ze względu na to, że droga jest
zniszczona. Na tym odcinku drogi jest sporo kolizji – kierowcy jeżdżą zbyt szybko, droga jest
uczęszczana przez zwierzęta leśne. Zarząd Dróg Powiatowych na najtrudniejszych odcinkach
wykonywał utwardzenie, ale jest to niewystarczające. Jest mokro i te prace, które zostały
zrobione, czyli utwardzenie drogi są już w takim samym stanie jak poprzednio, czyli
rozjeżdżone i dalej ta droga jest bardzo niebezpieczna. Proszę o znalezienie dodatkowych
środków na ten cel”.
Wicestarosta, M. Kudliński odpowiedział, że wszyscy mieszkańcy oczekują poprawy
warunków komunikacyjnych dróg. Zadania, które zostały rozpoczęte na 507 czy 504 wymusiły
do zawarcia porozumień. Zostały zrobione dwa objazdy związane z inwestycją na drodze 507,
którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.

„Jeżeli chodzi o odcinek drogi Biedkowo – Frombork – Bogdany – zawarliśmy porozumienie
trójstronne, z Zarządem Dróg Wojewódzkich, Zarządem Dróg Powiatowych i firmą Strabag.
Porozumienie dotyczy utrzymania poprawy bieżącej warunków oraz naprawy rażącej
wyłomów tej drogi na kwotę 80 tys. zł. Aura nie jest sprzyjająca, pobocza zostały rozjeżdżone.
Wniosek dotyczący ograniczenia tonażu na drodze powiatowej Biedkowo – Bogdany był
omawiany na Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady
Powiatu Braniewskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie ograniczenia
tonażowego 10 ton oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h na całym odcinku drogi krajowej
do Fromborka”.
f) głosowanie nad uchwałą budżetową na 2020 rok.
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. Radni nie
mieli uwag w związku z powyższym 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 XIII/112/19.
Ad.10 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Braniewskiego na 2020 rok. (załącznik nr 22)
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 21.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XIII/113/19.
Ad.11 Sprawy bieżące.
Na zakończenie sesji Starosta Braniewski Karol Motyka podziękował Radnym za
uchwalenie budżetu i dotychczasową owocną współpracę,
Ad.12 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ł. Korneluk zakończył
obrady XIII sesji Rady Powiatu o godz. 8:57.
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