Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 21 stycznia 2020 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 poinformował, że w pkt 11 wkradł się błąd – brakuje ostatniej strony
w załączniku do uchwały.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad (załącznik nr 3) i zapytał czy są wnioski
o jego uzupełnienie lub zmianę. Wniosków nie zgłoszono.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub
zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XIII 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 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Braniewskiego na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu
Braniewskiego.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu
Braniewskiego.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały nr II/15/18 Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcania
teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/372/14 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/103/2019 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych
obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu
Braniewskiego.
12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Urzędu Pracy.

13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu XIII 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 – „ w nawiązaniu do zwołania dzisiejszej sesji Radni otrzymali wniosek
Zarządu o zwołanie sesji nadzwyczajnej - Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Zarząd
Powiatu Braniewskiego wnosi o zwołanie sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 17
stycznia 2020 roku, o godz. 08:00. Złożenie wniosku w sprawie zwołania sesji w trybie art. 15
ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym jest związane
koniecznością podjęcia uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w składzie Zarządu Powiatu i
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego. Wybór
składu Zarządu i Komisji mógł się odbyć w następnym tygodniu, w trybie sesji zwyczajnej.
Domyślam się , ze chodzi o budżet i rezerwę budżetową, o której Pan Starosta nie wspomniał
we wniosku. Niezachowanie tej rezerwy budżetowej przeznaczonej na działania z sytuacjami
kryzysowymi spowodowałyby unieważnienie naszego0 budżetu”.
Starosta – „ zwołanie sesji nadzwyczajnej także jest spowodowane uchwaleniem uchwały
budżetowej. Istotne są także zmiany w składzie Zarządu Powiatu oraz Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego, ze względu na zwiększony
zakres obowiązków w sprawowaniu Zarządu Powiatu Braniewskiego”.
Ad.5 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Braniewskiego na rok 2020. (załącznik nr 8)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. o (załącznik nr 9)
Skarbnik poinformowała, że „niedokonanie tej zmiany w uchwale nie spowodowałoby
unieważnienia uchwalenia naszego budżetu. Ustawa o zarzadzaniu kryzysowym określa
wielkość rezerwy celowej i stad jest propozycja zmiany treści podjętej uchwały poprzez
zmniejszenie rezerwy ogólnej z kwoty 190 000 zł do 175 000 zł i podwyższenie rezerwy
celowej ze 110 000 zł do 125 000 zł. Łącznie kwota utworzonych rezerw na rok 2020 wynosi
300.000 zł i pozostaje na niezmienionym poziomie”.
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.

za –
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przeciw –
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wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XIV/114/20.
Ad.6 Podjęcie uchwały w przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego.
(załącznik nr 11)
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 16 stycznia 2020 roku wpłynęła rezygnacja
Członka Zarządu Krzysztofa Kowalskiego. Zgodnie z art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym, rada powiatu przyjmuje taką rezygnację w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
Radny L. Dziąg zgłosił, że nie będzie brał udziału w obradach sesji w pkt 6 i 7.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
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 12.
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Uchwała została przyjęta - Nr XIV/115/20.
Ad.7 Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu
Braniewskiego. (załącznik nr 13)
Zgodnie z art. 31c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, wobec
przyjęcia rezygnacji członka zarządu, rada powiatu dokonuje wyboru na to miejsce. Tryb
głosowania jest tajny. Wybiera się zwykłą większością głosów kandydata wskazanego przez
Przewodniczącego Zarządy Powiatu.
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o przedstawienie kandydata na stanowisko Członka
Zarządu Powiatu.
Starosta – „na funkcję Etatowego Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego chciałbym zgłosić
kandydaturę Pana Krzysztofa Kowalskiego, Radnego Powiatu Braniewskiego. Zgłaszam te
kandydaturę dlatego, że Pan Krzysztof Kowalski ma bardzo duże doświadczenie samorządowe.
Pełnił funkcję Starosty Powiatu Braniewskiego, pełnił i pełni funkcje Radnego, Sekretarza w
samorządzie gminnym; również zarządzał zespołami ludzkimi pracując w Nadleśnictwie
Zaporowo. Struktura i specyfika pracy Starostwa jest bardzo dobrze znana Radnemu.
Uczestnicząc w działaniach Rady Powiatu przyczynił się do pozyskania dużych środków na
rzecz Starostwa”.

Przewodniczący Rady poprosił o podawanie kandydatur do uzupełnienia składu komisji
skrutacyjnej.
Wicestarosta, M. Kudliński zgłosił kandydaturę Radnej M. Wojtas.
Radna M.Wojtas zgłosiła kandydaturę Radnej B. Turczyn i Radnego W. Hruszkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór 3 członków Komisji Skrutacyjnej,
głosowało 15 radnych, co stanowi załącznik nr 14.
Radna M. Wojtas wyraziła zgodę.
za – 15
Radna B. Turczyn wyraziła zgodę.
za – 13
Radny W. Hruszka wyraził zgodę.
za – 14
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej do
przeprowadzenia tajnego w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu, głosowało 15
radnych, co stanowi załącznik nr 15.
za –
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przeciw –
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nie głosowało-0

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na czas przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie obrady zostały wznowione, Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał
regulamin głosowania tajnego, rozdano karty do głosowania, radni oddawali swoje głosy
według listy obecności.
Po przeprowadzonym głosowaniu zarządzono przerwę w obradach podczas, której komisja
skrutacyjna przygotowała protokół z przeprowadzonego głosowania.
Po przerwie przewodniczący komisji odczytał protokół komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru
członka zarządu powiatu (załącznik nr 16), karty do głosowania w tej sprawie stanowią
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Krzysztofa Kowalskiego
na Etatowego Członka Zarządu Powiatu (załącznik nr 18).
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Uchwała została przyjęta - Nr XIV/116/20.
Ad.8 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały nr II/15/18 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr 19)
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 16 stycznia 2020 roku wpłynęły rezygnacje
Radnego Krzysztofa Kowalskiego z udziału w pracach komisji oraz Radnego Bogdana Jarmoły
z pełnienia funkcji Przewodniczącego tej komisji. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. rada powiatu ustala skład i zakres działania komisji w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie rezygnacji Pana K. Kowalskiego z
funkcji członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Braniewskiego., głosowało 16 radnych, co stanowi załącznik nr 20.
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przeciw –
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wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie rezygnacji Pana B Jarmoły z funkcji
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Braniewskiego., głosowało 16 radnych, co stanowi załącznik nr 21.
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Radny K. Kowalski zgłosił kandydaturę Radnego A. Mieczańca na Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego. Radny
A. Mieczaniec wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Przewodniczącego Radnego A.
Mieczańca na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Powiatu Braniewskiego Powiatu Braniewskiego.Głosowało 16 radnych, co stanowi załącznik
nr 22.
za – 16

przeciw – 0
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nie głosowało-0

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 23.
za –
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przeciw –

0

Uchwała została przyjęta - Nr XIV/117/20.

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie
dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. (załącznik nr
24)
Przewodniczący Rady poinformował, że Powiat ma obowiązek realizacji zadań w zakresie
zapewnienia edukacji w szkołach ponadpodstawowych, w tym w branżowych szkołach I
stopnia. W sytuacji, gdy powiat nie jest w stanie zapewnić realizacji zadania we własnym
zakresie, może powierzyć prowadzenie zadania publicznego innej jednostce samorządu
terytorialnego na podstawie porozumienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół uczniowie klas
wielozawodowych branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, odbywają
kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie.
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego (załącznik nr 25)
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 26.
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Uchwała została przyjęta - Nr XIV/118/20.
Ad.10 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/372/14 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych. (załącznik nr 27)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady
Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr 28)
Przewodniczący Rady poinformował, że zmiana art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, przesądziła o konieczności zmiany Załącznika do uchwały i obniżenia
niektórych stawek. Istotnie bowiem obniżono w ustawie stawki za zajęcie pasa drogowego w
odniesieniu do urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej.
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 29.
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Uchwała została przyjęta - Nr XIV/119/20.
Ad.11 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/103/2019 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych
obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu
Braniewskiego. (załącznik nr 30)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady
Powiatu Braniewskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że zmiana dotyczy paragrafów 10 i 11 uchwały
zmienianej. Zmiana wynika z uwag nadzoru wojewody, dotyczących kwestii powielania
przepisów bezwzględnie obowiązujących w treści uchwały. W materiałach otrzymaliście
Państwo obydwie uchwały by łatwiej te drobne zmiany porównać.
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 31.
za –

16

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XIV/120/20.
Ad. 12 Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Urzędu Pracy. (załącznik nr 32)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Braniewskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 16
października 2019 r. złożył wniosek o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości
użytkowanych przez jednostkę. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty
roczne. Następnie Dyrektor w dniu 17 grudnia 2019 r. wniósł o udzielenie 90% bonifikaty od
opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przedmiotowych nieruchomości.
Stosownie do art. 84 ust. 3 pkt. 1 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu może udzielić za zgodą
Rady Powiatu, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, jeżeli nieruchomość jest
oddana na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych.
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 33.
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Uchwała została przyjęta - Nr XIV/121/20.
Ad.13 Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady poinformował, że są zwoływane sesje nadzwyczajne i sesje w trybie
zwykłym. Poprosił o odbieranie materiałów od kierowcy, który dostarcza je na kolejne sesje.
Żeby nie było sytuacji, że Radny nie odebrał materiałów.
Wicestarosta, M. Kudliński – poinformował, że „realizowana inwestycja przebudowy drogi
504 od Braniewa do Fromborka stwarza dla mieszkańców Powiatu duże utrudnienia. Wspólnie
z dyr. ZDP w Braniewie objeżdżaliśmy teren Powiatu Braniewskiego łącznie z drogą, która
służy jako objazd Biedkowo – Bogdany. Z naszej wiedzy wynika, że obiekt mostowy, który
został rozebrany- przeznaczony do przebudowy na rzece Bauda, będzie podlegał
przeprojektowaniu. W związku z tym w znaczny sposób wydłuży się przebudowa mostu i
utrudni sytuację dla lokalnej społeczności. Inwestorem tego zadania jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich a wszelkie uwagi i związane z przebudowa utrudnienia mieszkańcy powiatu
kierują do Starostwa”.
Radny L. Dziąg – poprosił, żeby „uzasadnienia sesji odpowiadały rzeczywistości’ żeby w
sesjach nie zamieszczać spraw, które mogą poczekać i do których Radni powinni się
przygotować otrzymawszy materiały; a nie zwoływać sesje z dnia na dzień. Poinformował
także - „dotyczy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z
urzędu, z tutejszego bankomatu czy filii banku. Notorycznie są zajmowane miejsca przez tych
kierowców, które nie posiadają karty parkingowej osoby niepełnosprawnej”.
Starosta – oznajmił, że jeżeli chodzi o miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych to nie
powinni korzystać z tych miejsc kierowcy, którzy takiej karty nie posiadają. Oznaczenia dla
osób niepełnosprawnych zostaną odnowione.
Ad.14 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł.Korneluk
zakończył obrady XIV sesji Rady Powiatu o godz. 8:55.
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