Protokół z XV sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 7 lutego 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 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.
Starosta złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad po punkcie 4 – przyjęcie Sprawozdania
z Działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim za 2019 rok.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, głosowało 15
Radnych.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, głosowało 15
Radnych.
po pkt 8 do pkt 14 –
9.
Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej funkcjonującej w
Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

10.
Podjęcie uchwały RP. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej funkcjonującej w
Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

11.
Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

12.
Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

13.
Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Powiatu Braniewskiego na 2020 rok.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

14.
Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego
na 2020 rok.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Wyniki głosowania wniosków o rozszerzenie porządku obrad pkt 5 oraz od pkt 9 do pkt 14 oraz
przegłosowanie wniosku o rozszerzenie porządku obrad po zmianach stanowi załącznik nr 4.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub
zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji
Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z Działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim
za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji
rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i
jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu
Braniewskiego.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej funkcjonującej w Zespole
Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej funkcjonującej w Zespole
Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
13. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu
Braniewskiego na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na
2020 rok.
15. Sprawy bieżące.
16. Zakończenie obrad.

za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Ad.3 Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr 5)
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)
Nie zgłoszono uwag i pytań do Sprawozdania.
Ad.5 Sprawozdanie z Działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie
Braniewskim za 2019 rok. (załącznik nr 8)
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do Sprawozdania.
Radny L. Dziąg – „w Sprawozdaniu jest mowa o elektrowni na Pierzchałach. Jest to temat
niepokojący. Czy przy kanale przewidziano prace, co zaplanował zakład energetyczny
odnośnie tego tematu”.
Starosta – „ jeżeli chodzi o kanał, który doprowadza wodę bezpośrednio do elektrowni wodnej,
w porozumieniu z firmą Energa i Wojewódzkim Nadzorem Budowlanym - kanał został w tej
chwili zamknięty, utrzymywany jest stały poziom wody w kanale, gdyż tak przewidują
porozumienia Obecnie jest tworzony projekt na przebudowę kanału”.
Przewodniczący Rady Powiatu – „ Firma Energa jest na etapie pozwolenia na wycinkę drzew
od Wójta Gminy Płoskinia”.
Radny L. Dziag – „wygląda na to, ze roztopów wiosennych nie będzie, ale elektrownia w
Pierzchałach jednocześnie stanowiła zabezpieczenia Braniewa przed zbyt wysokim
przepływem wody, przed zalaniem. Jeżeli obecnie na kanale będzie się utrzymywał stały
poziom wody, to znaczy, ze w przypadku bardzo dużych opadów nastąpi ogromny zrzut wody’.
Przewodniczący Rady Powiatu – „zrzut wody nastąpi obok do starego kanału koryta rzeki.
Kanał służy tylko elektrowni do potrzeb wytworzenia energii elektrycznej a woda ze zbiornika
może być zrzucona w stare koryto rzeki”.
W. Kołakowski, Zarzadzanie Kryzysowe – „ został złożony przez Firmę Energa wniosek o
wydanie zezwolenia na przebudowę i umocnienie skarpy. Jest tylko odcięty dopływ kanału tzw.
roboczego i on nie ma żadnego wpływu na zrzuty wody na terenie Braniewa. Wszystkie
nadmiary wody są spuszczane spustem dolnym. Nie ma obawy, że to będzie stanowiło
zagrożenie. Możliwe by było tylko w takim wypadku, gdyby Energa zwiększyła wodę i
mogłyby nastąpić wahania, które spowodowałyby obsunięcia skarpy, zasypanie kanału,
przerwanie wału kanałowego i spuszczenie wody ze zbiornika Pierzchalskiego, wtedy to

działanie jest niekontrolowane. Nie ma możliwości także dojazdu do zasobów zamykających
dopływ kanału, gdyż jest odcięty dojazd do drogi technologicznej. Objazd jest okrężna drogą
możliwy przez Dąbrowę. Dlatego te działania, które zostały podjęte miały na celu zamknięcie
dopływu wody, zamkniecie pracy elektrowni i spuszczenie nadmiaru wody, żeby utrzymać
poziom stały w zbiorniku Pierzchalskim”.
Radna, K. Lewańska zgłosiła uwagę - „ jeżeli Sprawozdanie zostaje dostarczone na chwilę
przed rozpoczęciem Sesji, to trudno jest dyskutować nad poszczególnymi tematami. Radni nie
mieli możliwości , żeby wcześniej zapoznać się z materiałem. Sprawozdanie powinno być
dostarczone dużo wcześniej, w celu zapoznania się z nim”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 15 radnych, co stanowi
załącznik nr 9.
za –

0

przeciw –

wstrzymało się – 0

0

nie głosowało-15

Przewodniczący Rady poinformował, iż z powodów technicznych z aplikacją do głosowania
zostanie przeprowadzona reasumpcja głosowania za przyjęciem Sprawozdania z Działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim za 2019 rok.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Ad.6 Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji
rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku. (załącznik nr 10)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. (załącznik nr 11)
Sekretarz – „ co roku zadanie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej związanych
z kwalifikacją wojskową w 2020 roku jest wykonywane. Uchwała związana jest z dodatkowym
wynagrodzeniem dla członków komisji, którzy zasiadają w tej komisji poza godzinami pracy.
Przepis mówi o tym, że jest to zadanie Wojewody, finansowane ze środków Wojewody. Na
naszym terenie kwalifikacje przeprowadza Starosta. Wojewoda powierzył nam to zadanie i w
ramach porozumienia finansujemy te część zadania polegająca na wypłacie tych
wynagrodzeń”.
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.
za –

15

przeciw –

0

Uchwała została przyjęta - Nr XV/122/20.

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Ad.7 Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku. (załącznik nr 13)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady
Powiatu Braniewskiego (załącznik nr 14)
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 15.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XV/123/20.
Ad.8 Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu
Braniewskiego. (załącznik nr 16)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego (załącznik nr 17)
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 18.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XV/124/20.
Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej funkcjonującej w Zespole
Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. (załącznik nr 19)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Sekretarz przedstawił uzasadnienie do uchwał od pkt 9 do pkt 11.
Sekretarz – „ praktyka jest tworzenie szkół i kierunków po to, aby sprawdzić, czy będzie
zainteresowanie szkołami czy kierunkami. Co jakiś czas są likwidowane szkoły, gdyż zdarza
się, ze na początku działalności nigdy nie uczyniono naboru. Stad w ramach porządkowania
sieci szkół i placówek oświatowych należy taka szkołę zlikwidować. Na początku należy ja

wyłączyć z Zespołu Szkół, następnie likwidacja i uporządkowanie zmienionej struktury
organizacyjnej”.
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 20.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XV/125/20.
Ad.10 Podjęcie uchwały RP. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej funkcjonującej w Zespole
Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie (załącznik nr 21)
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 15 radnych, co stanowi załącznik nr 22.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XV/126/20.
Ad.11 Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. (załącznik nr 23)
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 15 radnych, co stanowi załącznik nr 24.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XV/127/20.
Ad.12 Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie. (załącznik nr 25)

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Sekretarz – „organ prowadzący dokonał przekształcenia 3 letniego Liceum
Ogólnokształcącego w 4 letnie Liceum Ogólnokształcącego, 4 letnie Technikum w 5 letnie
Technikum, 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 4 letnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych, zlikwidował Gimnazjum dla Dorosłych oraz dostosował
nazwę Szkoły Policealnej do obowiązujących przepisów”.
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 26.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XV/128/20.

Ad.13 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Powiatu Braniewskiego na 2020 rok. (załącznik nr 27)
Sekretarz – „ Komisje Stałe to nie są organy Powiatu, są to ciała pomocnicze. Rady Powiatu
Braniewskiego. Część merytoryczna może nastąpić z upoważnienia Rady. Rodzajem
upoważnienia są plany pracy komisji. Komisje nie wykonują innych zadań niż te, które nie
zaplanuje Rada Powiatu”.
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 28.
za –

14

przeciw –

0

wstrzymało się – 1

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XIV/129/20.
Ad.14 Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego
na 2020 rok. (załącznik nr 29)
Sekretarz – „ jest to plan wynikający z kalendarza, który narzuca ustawa o finansach
publicznych i ustawa o samorządzie powiatowym. Plan pracy ma charakter otwarty i może
podlegać bieżącym korektom, wynikających z zapotrzebowania Radnych i Zarządu Powiatu”.

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 30.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XIV/130/20.
Ad.15 Sprawy bieżące.
Radna, K. Lewańska – „ po przeanalizowaniu anonimowego pisma dot. skargi na Radnego
Powiatu Braniewskiego – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 5 lutego
2020 roku zadecydowała o pozostawieniu pisma bez rozpoznania i nieprocedowania go w
sposób formalny. Podstawowe powody to: pismo jest anonimowe i jego procedowanie zgodnie
z przepisami i zabezpieczenie uprawnień skarżącego jest niemożliwe. Pismo dotyczy materii
nieprzewidzianej do rozstrzygnięcia dla Rady Powiatu oraz jego komisji. Te słowa skierowane
są także do osób, które chciałyby powtórzyć ten preceder nie wiedząc, że on jest prawem nie
przewidziany”.
Sekretarz – „anonimów się nie rozpatruje dlatego, że obok zabezpieczenia interesów samego
oskarżonego, na którego jest skarga, nie ma możliwości zabezpieczenia praw skarżącego – czyli
komu mamy doręczyć informację, ze może przejrzeć akta sprawy; ze może zapoznać się z
motywami, które będą stanowiły podstawę do rozstrzygnięcia i komu mamy wysłać uchwałę,
którą w wypadku skarg nie jest zaskarżona, czy kto może zgłosić skargę na przewlekłość
naszego postępowania. Rada nie jest od tego, aby rozpatrywać skargi na Radnych”.
Wicestarosta, M. Kudliński – „ z dniem 4 lutego 2020 roku został zamknięty obiekt mostowy
na rzece Pasłęka Bardyny. Jest to planowana inwestycja Powiatu Braniewskiego. Most będzie
zamknięty do 31 maja 2020 roku. Objazdy będą wykonywane drogami wojewódzkimi Nr 507,
Nr 513, Nr 509”.
Ad.16 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł. Korneluk
zakończył obrady XV sesji Rady Powiatu o godz. 8:47.

Protokół sporządziła:
Alicja Morawska

