Protokół z IV sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 30 stycznia 2019 roku.
Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Obrady o godzinie 10.00 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 17 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.
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 III 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 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Powiatu na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Braniewskiego.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych
wchodzącego w skład Zespołu Szkól Budowlanych w Braniewie.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w
skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu III 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 WPF jest wynikiem planowanych zmian w
budżecie powiatu zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok w
zakresie dochodów, wydatków , wyniku budżetu planowanego zadłużenia powiatu oraz
zmian nakładów na planowane przedsięwzięcia. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na
2019 roku przewiduje zwiększenie dochodów o 1.345.042 zł. Dochody po zmianach wynoszą
69.367.223 zł; przy czym dochody bieżące zwiększają się o 515.486 zł; dochody majątkowe
zwiększają się o 829.556 zł; zwiększenie wydatków o 1.899.315 zł. Wydatki po zmianach
wynoszą 72.312.708 zł; przy czym wydatki bieżące wzrastają o 1.198.900 zł; wydatki
majątkowe zwiększają się o 700.415 zł; zwiększenie planowanego deficytu z kwoty
2.391.212 zł do kwoty 2.945.485 zł to jest o 554.273 zł. Kwota przychodów budżetowych
zwiększa się z kwoty 3.906.930 zł do kwoty 4.461.203 zł tj. o 554.273; przy czym
1.515.718zł zaciąga się na spłatę umownych zobowiązań kredytowych. Na niezmienionym
poziomie pozostają przewidywane spłaty rat kredytów w 2019 roku – 1.515.718 zł.
Planowany stan zadłużenia powiatu na koniec 2019 roku wynosi 13.896.203 zł .
Planowane zadłużenie jest wyższe od dotychczas planowanego (13.341.930 zł) o 554.273
zł, zaś w stosunku do 31.12.2018 r. zwiększa się o 2.945.485 zł. Na zmianę WPF mają
wpływ zmiany wysokości planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć - projektów z
dofinansowaniem unijnym. Wzrost planowanych nakładów związany jest z
niewykorzystaniem w 2018 roku środków budżetowych na realizację tych projektów

Zmiana
wysokości Wydatki 2019
wydatków
ZSB – Mój zawód –moja pasja
+ 14.119
589.233
ZSB – Ekspedycja spedytorów + 12.979
23.522
środkami transportu do wiedzy
ZSZ - Zawodowcy z ZSZ
+62.727
531.438
Nazwa

ZSZ- Buenos dias odkrywamy +253.314
nowe horyzonty
PCPR – rodzina to nasza +164.891

399.069
589.233

przyszłość
Razem
+ 508.030
Zwiększenie planu wydatków w 2019 roku na realizację tych przedsięwzięć o 508.030 zł
powoduje jednocześnie zwiększenie planu dochodów przewidzianych na dofinansowanie tych
przedsięwzięć o kwotę 498.604 zł oraz wzrost zaangażowania środków własnych powiatu o
9.426 zł. Zawodowcy z ZSZ o 6.276 zł ; efektywne, nowoczesne -2.409 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 17 radnych:
Głosowanie imienne uchwały
Nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na
lata 2019 - 2028
Lp.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw Wstrzymuje się Nie głosował
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
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
17

Podsumowanie
za –

17

przeciw –

0

0

0

wstrzymało się – 0

0
nie głosowało-0

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 – 2028.
Uchwała została przyjęta - Nr IV/31/19.
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 dochody zwiększają się o 1.345.042zł. Dochody po
zmianach wynoszą 69.367.223 zł; przy czym dochody bieżące wynoszą 55.062.508 zł;
dochody majątkowe - 14.304.715 zł. Zmiany w planie dochodów są wynikiem planowanego
dofinansowania w kwocie 939.556 do przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 1330 N
Chruściel-Czosnowo w ramach rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa;
zrealizowanego dochodu związanego z otrzymaniem środków w kwocie 40.000 zł z
Nadleśnictwa Zaporowo w ramach zawartego w 2018 roku porozumienia o dofinansowaniu
zadania zawiązanego z poprawą warunków komunikacyjnych na odcinku Nowiny Krzywiec;
zwiększeniem dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych o 522.686
zł; w tym dodatkowo projekt - Efektywne nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie
braniewskim wzrost o 24.082 zł; dochody własne otrzymywane z FP na dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników PUP zmniejszają się o 7.200 zł; ze względu na odstąpienie od
realizacji w 2019 roku inwestycji związanej z budową windy w SOSW zmniejszają się o
150.000zł planowane dochody związane z pozyskaniem dotacji z PFRON na realizację tego
zadania. Wydatki zwiększają się o 1.899.315 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 72.312.708
zł; przy czym wydatki bieżące wynoszą 51.146.974 zł; wydatki majątkowe – 21.165.734 zł.
Zmiany wydatków majątkowych są wynikiem – (wydatki majątkowe zwiększają się o
700.415 zł) : rezygnacji z nabycia nowych udziałów w PCM spółka z o.o w Braniewie w
kwocie 600.000zł. Na wniosek Zarządu Spółki oraz w wyniku Uchwały podjętej przez
Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników powiat został zobowiązany do wniesienia dopłat
do spółki w łącznej kwocie 594.000 zł, z czego 334.392,72 zł zostaje przeznaczone na
pokrycie niepokrytej straty z roku 2017 ; 259.607,28 zł na pokrycie wymagalnych
zobowiązań. Dopłaty do spółki stanowią wydatki bieżące - rezygnacji z budowy windy w
SOSW w Braniewie – wartość inwestycji 578.698 zł; przystąpienia do realizacjo nowego
zadania związanego z budową mostu w ciągu drogi powiatowej 1330 N Chruściel-Czosnowo

– wartość zadania 1.879.113 zł. Zmiany wydatków bieżących (ich wzrost o 1.198.900 zł) są
wynikiem m.in.: zwiększenia o 532.112 zł planowanych wydatków na realizacje projektów z
dofinansowaniem unijnym; zabezpieczenia kwoty 594.000 zł na dopłaty do spółki PCM ;
zabezpieczenia 25.542 zł dla ZDP w Braniewie na zwiększenie środków związanych z
wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi. Zabezpieczenia dodatkowych
środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP w Braniewie o
53.721 zł. Starostwo Powiatowe: zwiększenia o 30 zł do kwoty 2.040 zł na pomocy
finansowej dla Województwa WM na funkcjonowanie Biura w Brukseli; zabezpieczono
28.000 zł na opłacenie składek na PFRON ; zabezpieczono 5.495 na wynagrodzenia
bezosobowe- pokrycie kosztów występu w noc sylwestrową – wydatki związane z promocją
powiatu. Zmniejszono o 7.000 zł wydatki z tytułu wystąpienia ze Stowarzyszenia Dom
Warmiński; zmniejszono o 33.000 zł planowane wydatki w formie dotacji celowej na zadania
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewidziane do zlecenia organizacjom
pożytku publicznego; dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w zakresie
nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę 64.020 zł ze względu na niepodpisanie umowy przez
organizację pozarządową i zlecenie prowadzenia punktu dla osoby fizycznej.
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 17 radnych:
Głosowanie imienne uchwały
Nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Lp.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw Wstrzymuje się
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
X
11 Maciejewska
Katarzyna
X

Nie głosował

12

Mieczaniec Artur

13

Motyka Karol

14

Pochodaj Bogdan

15

Sobieszczuk Mateusz

16

Turczyn Bożena

17

Wojtas Małgorzata

X
X
X
X
X
X
17

Podsumowanie
za –

17

przeciw –

0

0

0

wstrzymało się – 0

0
nie głosowało-0

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
Uchwała została przyjęta - Nr IV/32/19.
Ad.7 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Powiatu na 2019 rok. (załącznik nr 9)
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 17 radnych:
Głosowanie imienne uchwały
Nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu na 2019 rok
Lp.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw Wstrzymuje się Nie głosował
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

10

Machała Michał

11
12

Maciejewska
Katarzyna
Mieczaniec Artur

13

Motyka Karol

14

Pochodaj Bogdan

15

Sobieszczuk Mateusz

16

Turczyn Bożena

17

Wojtas Małgorzata

X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

Podsumowanie
za –

15

przeciw –

0

0

2

wstrzymało się – 2

0
nie głosowało-0

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu na 2019 rok.
Uchwała została przyjęta - Nr IV/33/19.
Ad.8 Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok.
(załącznik nr 10)
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 17 radnych:
Głosowanie imienne uchwały
Nr IV/34/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok
Lp.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw Wstrzymuje się Nie głosował
1 Dziąg Leszek
X
2 Grzybowski Waldemar
X
3 Hruszka Władysław
X
4 Jarmoła Bogdan
X
5 Korneluk Łukasz
X

6

Kowalski Krzysztof

7

Kozioł Paweł

8

Kudliński Mirosław

9

Lewańska Krystyna

10

Machała Michał

11
12

Maciejewska
Katarzyna
Mieczaniec Artur

13

Motyka Karol

14

Pochodaj Bogdan

15

Sobieszczuk Mateusz

16

Turczyn Bożena

17

Wojtas Małgorzata

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

Podsumowanie
za –

14

przeciw –

0

0

3

wstrzymało się – 3

0
nie głosowało-0

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na
2019 rok.
Uchwała została przyjęta - Nr IV/34/19.
Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr
11)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Pan Sekretarz poinformował, że nie zmienia się wysokość diet. Zmiana dotyczy procedury
dotyczącej usprawiedliwień radnych. Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu
organów Powiatu i komisji stałych Rady Powiatu, składa się na piśmie odpowiednio
Przewodniczącemu Rady Powiatu lub Przewodniczącemu Zarządu Powiatu, w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia posiedzenia.

Radny L.Dziąg stwierdził, że jeżeli chodzi o zapis w §5 – „Usprawiedliwienie nieobecności
na posiedzeniu organów Powiatu i komisji stałych Rady Powiatu, składa się na piśmie
odpowiednio Przewodniczącemu Rady Powiatu lub Przewodniczącemu Zarządu Powiatu, w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia posiedzenia” t9o ten zapis może spowodować
perturbacje u niektórych radnych w przypadku dłuższego urlopu czy zwolnienia i należałoby
ten zapis złagodzić.
Przewodniczący Rady, Pan Ł.Korneluk – „uważam, że nie jest problemem dla radnego
złożenie pisemnego usprawiedliwienia w ciągu 7 dni. Zwolnienie lekarskie jest określone od
dnia do dnia; urlop także bierzemy z wyprzedzeniem. Takie usprawiedliwienie można także
przesłać mailem lub telefonicznie poinformować.
Wicestarosta, M.Kudliński oznajmił, że jeden z radnych nie uczestniczył w wielu sesjach i
dostarczał usprawiedliwienia dopiero po otrzymaniu diety.
Pan Sekretarz zaproponował, aby w uchwale pozostał termin 7 dni dostarczenia
usprawiedliwienia, ale można by dopuścić formę mailową lub telefoniczną do
Przewodniczącego Rady Powiatu lub Przewodniczącego Zarządu Powiatu. §5 wyglądałby
następująco: §5. 1.Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu organów Powiatu i komisji
stałych Rady Powiatu, składa się na piśmie lub drogą elektroniczną odpowiednio
Przewodniczącemu Rady Powiatu lub Przewodniczącemu Zarządu Powiatu, w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia posiedzenia.
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 17 radnych:
Głosowanie imienne uchwały
Nr IV/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Braniewskiego
Lp.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw Wstrzymuje się Nie głosował
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
12

Maciejewska
Katarzyna
Mieczaniec Artur

13

Motyka Karol

14

Pochodaj Bogdan

15

Sobieszczuk Mateusz

16

Turczyn Bożena

17

Wojtas Małgorzata

X
X
X
X
X
X
X
X
11

Podsumowanie
za –

11

przeciw –

4

4

2

wstrzymało się – 2

0
nie głosowało-0

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Braniewskiego.
Uchwała została przyjęta - Nr IV/35/19.
Ad.10 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych
wchodzącego w skład Zespołu Szkól Budowlanych w Braniewie. (załącznik nr 12)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady 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 17 radnych:
Głosowanie imienne uchwały
Nr IV/36/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie
Lp.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw Wstrzymuje się Nie głosował
1 Dziąg Leszek
X
2 Grzybowski Waldemar
X
3 Hruszka Władysław
X

4

Jarmoła Bogdan

5

Korneluk Łukasz

6

Kowalski Krzysztof

7

Kozioł Paweł

8

Kudliński Mirosław

9

Lewańska Krystyna

10

Machała Michał

11
12

Maciejewska
Katarzyna
Mieczaniec Artur

13

Motyka Karol

14

Pochodaj Bogdan

15

Sobieszczuk Mateusz

16

Turczyn Bożena

17

Wojtas Małgorzata

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

Podsumowanie
za –

17

przeciw –

0

0

0

wstrzymało się – 0

0
nie głosowało-0

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla
Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.
Uchwała została przyjęta - Nr IV/36/19.
Ad.11Podjęcie uchwały RP. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w
skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. (załącznik nr 13)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady 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 17 radnych:

Głosowanie imienne uchwały
Nr IV/37/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
Lp.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw Wstrzymuje się Nie głosował
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
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
17
0
0
0
za –

17

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
Uchwała została przyjęta - Nr IV/37/19.

Ad.12 Sprawy bieżące.
Radny, L. Dziąg złożył podziękowania za współpracę członkom Zarządu Powiatu
Braniewskiego V kadencji 2014-2018 oraz Pani Skarbnik i Sekretarzowi Powiatu.
Radna K.Maciejewska poinformowała, że celem uzupełnienia informacji odnośnie windy w
SOSW w Braniewie- „jednostka doszła do wniosku, że praktycznym rozwiązaniem w
późniejszym terminie będzie budowa schodołazu a nie budowa windy. Priorytetem w
najbliższym czasie jest naprawa dachu w tej jednostce.
Radny A.Mieczaniec poinformował, że chciałby zgłosić do Zarządu Powiatu 3 interpelacje:
1) w październiku 2016r. weszło w życie „ryczałtowe” finansowanie szpitali powiatowych
znajdujących się w tzw. „sieci szpitali”. Główną ideą tego rozwiązania było zapewnienie
stabilności finansowej podmiotów leczniczych. Punktem odniesienia w ustaleniu wysokości
„ryczałtu” był 2015 rok. W warunkach braniewskiego szpitala to okres zaniżonego kontraktu.
Jaki jest pogląd zarządu na ww. problem? Czy Zarząd Powiatu ma pomysł na zwiększenie
przychodów PCM, zmniejszenie kosztów, lobbowanie m.in. u Wojewody, w NFZ i
Ministerstwie Zdrowia, wespół z innymi szpitalami z innych powiatów, dla których wysokość
„ryczałtu” nie pokrywa kosztów prowadzenia leczniczej działalności, dotyczące
skorygowania wysokości „ryczałtu” do poziomu pozwalającego na „zbilansowanie” wyniku
finansowego podmiotów leczniczych? Czy zarząd podziela pogląd zbieżny z interesem
mieszkańców powiatu, że Oddział Chirurgiczny i Ginekologiczno – Położniczy powinny
pozostać w strukturach PCM?
2) w 2015r. gmina naszego powiatu – Frombork , otrzymała status obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Jest to wielka szansa dla naszego powiatu. W
celu utrzymania statusu
Uzdrowiska Gmina Frombork powinna m.in. uzbroić teren pod przyszłe uzdrowisko oraz
zrekonstruować odwiert wód leczniczych. Gmina nie posiada w swoim budżecie środków na
samodzielne sfinansowanie tych przedsięwzięć. W odpowiedzi udzielonej przez zastępcę
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork na moje pismo w tej sprawie otrzymałem informację,
że w przeciągu kilku lat podjęto szereg działań i rozmów z urzędami wyższego szczebla na
temat możliwości dofinansowania do ww. zadań. Wszystkie zakończyły się bezowocnie. Jaki
jest pogląd Zarządu Powiatu Braniewskiego na ww. zagadnienie? Jakie działania Zarząd
zamierza podjąć w celu pomocy Gminie Frombork utworzenia na jej terenie Uzdrowiska?
3) jaki jest pogląd Zarządu Powiatu Braniewskiego ws. uruchomienia „kolei nadzalewowej”
(całorocznej czy sezonowej-letniej), której trasa przebiegałaby przez teren naszego powiatu?
„Kolej nadzalewowa” wzmociłaby potencjał rozwojowy naszego powiatu, która wraz z
planowanym uzdrowiskiem we Fromborku stanowiłaby szczególną atrakcje turystyczną.
Prezes PCM w Braniewie, B. Duduś – „z końcem listopada 2018 roku objęłam funkcję
Prezesa PCM w Braniewie. Pragnę poinformować o bardzo złej sytuacji finansowej szpitala,
która zastałam na koniec listopada. Długi dla dostawców za dostarczone towary, materiały
usługi to około 4,4 mln zł; należności od NFZ TO OKOŁO 1,3 MLN ZŁ. Powoduje to brak
środków na zapłatę obowiązani bieżących na kwotę 3,1 mln zł. Zastałam stratę na działalności
gospodarczej na około 2 mln zł. Brakuje w szpitalu pieniędzy na 3 mln zł na zapłacenie za
dostawę leków, towarów i usług. Są nadwykonania kontraktu z NFZ tzw. nadlimity na około
1,2 mln zł. Ale nawet gdyby NFZ zapłacił 100% nadlimitu, to i tak nie pokryłoby to 2 mln zł
straty na działalności gospodarczej. Poza tym nie ma możliwości odzyskania wypracowanego
nadwykonania umowy z NFZ w 100%, możliwe jest może około 30% tej wartości. Oprócz
tego, że brakuje 3 mln zł na zapłatę zadłużenia szpitala, to niestety niektórzy kontrahenci

czekają już około pół roku na zapłatę za dostarczone towary, materiały czy wykonane usługi.
Zastałam także wstrzymane dostawy z tytułu braku zapłaty, np.- zablokowane dostawy
materiałów opatrunkowych czy groźba zablokowania dostawy leków, paliwa do
samochodów, żywności i pampersów. Zastałam wezwania przedsądowe, zagrożenia
windykacyjne czy też sprawę sądową windykacyjną. O złej sytuacji finansowej szpitala
poinformowałam obecny Zarząd Powiatu. Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy z NFZ o
podwyższenie wartości umowy na świadczone usługi oraz trwają rozmowy o rozszerzenie
działalności usług medycznych. Równocześnie, aby pomóc w rozwiązaniu złej sytuacji
szpitala, trwają rozmowy na szczeblu wojewódzkim i ministerialnym. O dalszych krokach i
procesie, którego celem jest doprowadzenie do stabilizacji działalności PCM w Braniewie
zostaną Państwo poinformowani”.
Radna K.Maciejewska odniosła się do interpelacji Radnego A. Mieczańca:
1) „zależy radnym, aby szpital funkcjonował. Gdyby zarządowi nie zależało, to nie doszłoby
do umorzenia pożyczki w PCM w Braniewie. Starosta jest zaangażowany w rozmowy i na
szczeblu wojewódzkim, jak i ministerialnym. Rozmowy o podwyższenie limitów nadal
trwają”.
2) „ Gmina Frombork ma swojego gospodarza a my jako powiat jesteśmy jak najbardziej za
tym, żeby wspierać rozwój powiatu. Czy informacja, że Frombork ma świetne
uwarunkowania na uzdrowisko jest od wczoraj? Jest to informacja od wielu lat. I będąc 4 lata
w zarządzie powiatu mógł się Pan wykazać. Jeżeli Burmistrz Fromborka będzie maił pomysł
odnośnie uzdrowiska, my jako powiat uznamy to za zasadne, racjonalne i w dalszej
perspektywie służy mieszkańcom Powiatu, to jak najbardziej pochylimy się nad tym
zadaniem”.
3) „ w rozmowach z samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Powiat
Braniewski otrzymał warunkową propozycję dofinansowania do ww. przedsięwzięcia pod
warunkiem, że określona ilość gmin przyłączy się do tego zadania. Jednak nie było chętnych
gmin i było możliwości zainicjonowania tego zadania”.
Radny, L. Dziąg zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady dlaczego nie jest
powiadamiany o posiedzeniach komisji stałych, gdzie zwrócił się z wnioskiem o
udostępnianie takich informacji oraz o szkoleniu radnych odnośnie przepisów i procedur
dotyczących działania samorządu powiatowego w związku z nowelizacją ustawy o
samorządzie powiatowym, gdzie także zwrócił się z taką prośbą.
Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi są przygotowane na piśmie i taką
informację radni otrzymają.
Ad.13 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł.Korneluk
zakończył obrady IV sesji Rady Powiatu o godz. 11.10

Protokół sporządziła:
Alicja Morawska

