Protokół z XII sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 29 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 12 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. Starosta złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad po
punkcie 5 – podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2020 rok.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie – Przegłosowanie
wniosku o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2020
rok. Głosowało 12 radnych, co stanowi załącznik nr 4.
za –
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1

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

O godz. 8:08 na posiedzenie XII sesji Rady Powiatu przybył Radny A. Mieczaniec.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XII Sesji
(uwzględniającego przegłosowane zmiany), głosowało 13 radnych, co stanowi załącznik nr 5.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub
zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XI 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 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.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie powiatu braniewskiego na 2020 rok.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad.
za –
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przeciw –
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wstrzymało się – 0
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Ad.3 Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr 6)
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 7)
Radny L. Dziąg – zapytał, komu powierzono prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na
terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku.
Pani H. Janczarek, Specjalista Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Rady Powiatu Braniewskiego poinformowała, że zlecono realizację zadania z administracji
rządowej pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie
Powiatu Braniewskiego w 2020 roku” organizacji pozarządowej - Fundacji „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie.
Sekretarz dodał, że były 4 podmioty, 1 został odrzucony z przyczyn formalnych; ta organizacja
zapewnia większą liczbę osób obsługujących punkt, wiec stad wybór tej organizacji.
Ad.5 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. (załącznik nr 8)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego (załącznik nr 9)
Sekretarz poinformował, że nastąpiła pomyłka, która nastąpiła w pierwotnym Programie
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 dniu 25 listopada na sesji. Przepis mówi, ze do 30 listopada należy uchwalić
program współpracy, stad dzisiejsza sesja w trybie nadzwyczajnym. Traci moc Uchwała Nr
XI/101/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 listopada 2019 roku 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. Program w stosunku do pierwotnego zmienia się następująco:
1) podana jest kwota całościowa o wartości całego realizowanego programu; nie jest
rozbita na poszczególne kwoty,
2) wymienione zostało piąte zadanie priorytetowe, ale na to zadanie w 2020 roku nie
będzie ogłaszany konkurs. To zadanie jest realizowane w ramach konkursu, który się
odbył w 2018 roku a realizowane będzie w latach 2019 – 2023 przez Caritas
Archidiecezji Warmińskiej na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu

Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi w Powiecie Braniewskim”. Stad postanowiono, ze to zadanie znajdzie się
w programie współpracy. To zadanie również było w projekcie konsultowanym z
organizacjami pozarządowymi.
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 13 radnych, co stanowi załącznik nr 10.
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Uchwała została przyjęta - Nr XII/106/19.
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie powiatu braniewskiego na 2020 rok. (załącznik nr 11)
Sekretarz poinformował, że podstawą dla uchwały jest przepis ustawy o
prawie
farmaceutycznym, który mówi, że organ stanowiący właściwego samorządu powiatowego na
terenie którego działają apteki ma obowiązek ustalić w ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców dyżury aptek ogólnodostępnych. Po zasięgnięciu opinii
burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu braniewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Gdańsku, Rada Powiatu Braniewskiego powinna jeszcze w grudniu uchwalić projekt
uchwały, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 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 13 radnych, co stanowi załącznik nr 12.
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Uchwała została przyjęta - Nr XII/107/19.
Ad.12 Sprawy bieżące.
Radny, Pan K. Kowalski poinformował, ze po wizycie w NFZ w Olsztynie ustalono:
1) „ jeżeli chodzi o kontraktowanie na 2020 ro- wiadomo, że poprzednie kontrakty były
dość niekorzystne; zaś w roku 2020 będzie kontraktowany na poziomie pół roku 2018
do półrocza 2019 roku. Kontrakt nasz wzrośnie ponad milion złotych”,
2) „jeżeli chodzi o restrukturyzację szpitala – w tej chwili są 4 oddziały i czy będzie
możliwość finansowania z NFZ-u; takich w tej chwili dokładnych informacji nie ma,
ale ze wstępnych informacji taka możliwość będzie rozpatrywana”,
3) „ pozytywna informacja to taka, ze istnieje możliwość rozbudowania zakładów
opiekuńczo – leczniczych w przyszłości”,

4) „trwają rozmowy ze służbami Wojewody o pozyskanie kolejnej karetki dla
braniewskiego szpitala”.
Starosta poinformował, że „NFZ idzie w kierunku obniżenia kosztów funkcjonowania
szpitali, jeżeli chodzi o transport pacjentów miedzy szpitalami; ten obowiązek ma wziąć
na siebie NFZ”.
Radny, A. Mieczaniec zapytał o „kwestię premiowania oddziałów z szpitalami, gdzie
limit porodów będzie większy niż 400. W braniewskim szpitalu niestety jest mniejsza
ilość porodów. Wiadomo, ze jesteśmy wszyscy za tym, aby wspierać oddział
ginekologiczno – położniczy i żeby dalej funkcjonował. Zapytał, jaka jest opinia
Zarządu w tym temacie”.
Starosta odpowiedział, że „po rozmowie z dyrektorem NFZ- u w Olsztynie
uzyskaliśmy informację o prowadzonych statystykach i jako szpital mieścimy się w
ilości dzieci przychodzących na świat w naszym szpitalu – jest to ponad 200 porodów,
gdzie mieści się to aa granicy opłacalności”.
Radny M. Sobieszczuk zapytał o protokół konsultacji, który został na tej sesji
dostarczony Radnym, gdzie są wymienione 4 zadania priorytetowe; zaś w programie
współpracy jest ich 5. Radny poprosił o wyjaśnienia.
Sekretarz poinformował, że „ nie powołujemy się na protokół konsultacji, tylko na
informacje z których wynika, że organizacje pozarządowe dostały propozycje
priorytetów, łącznie z tym zadaniem, które od poprzedniego roku jest realizowane.
Protokół obejmuje te priorytety, które mają być organizowane jako nasze zadanie
konkursowe. Nie ma powodu, żeby zadania – „Zadanie z zakresu pomocy społecznej Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” nie było, skoro
w roku 2018,2019 było priorytetowe i jest nadal realizowane z tą różnicą, że nie będzie
ogłaszany konkurs, gdyż jest to zadanie wieloletnie i dlatego jest dopisane do programu
współpracy. W protokole konsultacji są tylko te zadania, które mają się dopiero odbyć
i nie są w toku”.
Ad.13 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł.Korneluk
zakończył obrady XII sesji Rady Powiatu o godz. 8:33.
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