Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2020 roku.

Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Obrady o godzinie 9:00 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 z XV 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 2020 – 2028.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Braniewa.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym
oddziale.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie
trwałego zarządu.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.
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Ad.3 Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr 4)
Radni nie mieli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

Przedstawiciel Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie przedstawił obecną sytuację
i działania wynikające z zagrożenia zakażeniem wirusem oraz zasad bezpieczeństwa.
Ad.4 Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji
Rady Powiatu. (załącznik nr 5)
Nie zgłoszono uwag i pytań do Sprawozdania.
Ad.5 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Braniewskiego na lata 2020 – 2028. (załącznik nr 6)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego (załącznik nr 7)
Pani Skarbnik poinformowała, że znaczne zmiany są w naszej sytuacji finansowej w roku
2020 i w perspektywie roku 2021 – 2028. Głównie jest to spowodowane rozdysponowaniem
wolnych środków z roku 2019. Pozostało kwota do rozdysponowania to – 4 329 884 zł. Poprzez
wskazania, które były rozpatrywane wcześniej na zarządach zmienia się nasza sytuacja
finansowa poprzez zwiększenie dochodów i zmniejszenie dochodów ogółem w roku 2020 o
179 791 zł; przy czym dochody bieżące zmniejszają się o 414 591 zł; natomiast dochody
majątkowe wzrastają o 234 800 zł. Jeżeli chodzi o wydatki wzrastają one ogółem o 3 127 043zł;
przy czym wydatki bieżące wzrastają o 1 992 742 zł; natomiast majątkowe o 1 134 301 zł.
Planowany deficyt roku 2020 wzrasta o 3 306 834 zł; dotychczas wyniósł 8 32 784 zł, a po
zmianach wynosi 4 139 618 zł. Zmieniają się również źródła pozbycia deficytu ze względu na
wolne środki nierozdysponowane działalności roku 2019. Źródłem pokrycia tego deficytu
będzie nierozdysponowana nadwyżka lat poprzednich w łącznej kwocie 2 404 633;97 zł oraz
całość niewykorzystanych wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów, które
łącznie wynoszą 1 925 250, 84 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2020 – 1 497 234
zł, a planowany stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec tego roku będzie wynosił
11 373 503 zł. Powiat jest w stanie obsługiwać dotychczas zaciągnięte zobowiązania i
planowane do zaciągnięcia z roku 2020 zobowiązanie. W perspektywie lat 2021 – 2028
planujemy wygospodarować taką nadwyżkę budżetowa, która pozwoli na spłatę zaciągniętych
i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia następuje
zwiększenie wydatków na projekty unijne z tytułu wolnych środków niewykorzystanych z roku
2019.
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 XVI/131/20.
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Ad.6 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.
(załącznik nr 9)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Pani Skarbnik poinformowała, że następuje zmniejszenie dochodów o 179 791 zł.
Zmniejszenie jest spowodowane zmniejszeniem planowanych dochodów, które były w naszym
budżecie z tytułu dofinansowania do projektów unijnych. Zmieniła się zasada wykazywania
środków z dofinansowaniem, one w tej chwili w 2019 roku tworzyły nadwyżkę budżetową i
wolne środki. Z racji tego ze były zaplanowane w naszym budżecie, stad zaistniała konieczność
skorygowania planowanych wydatków, pomniejszenia ich o kwotę 529 476 zł. Również
wzrastają planowane dochody na zadania związane z realizacja inwestycji drogowych z tytułu
Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie nasze dochody wzrastają o 224 800 zł, w tym na
zadania na remonty bieżące – 80 000 zł; na zadania inwestycyjne – 144 800 zł. Również
przewidujemy dofinansowanie do PDPS w Braniewie na zakup samochodu wysokości 90 000
zł, 20 000zł zgodnie z deklaracja Miasta Braniewa na realizacje zadań z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego. Dochody po zmianach będą wynosiły 65 776 095,05 zł;
dochody bieżące – 61 634 203,05 zł; majątkowe - 4 141 892 zł. Jeżeli chodzi o zwiększenie
wydatków one wzrastają o 3 127 043 zł po zmianach będą wynosiły 69 915 713, 05 zł.
Wszystkie rodzaje wydatków były przez zarząd zaakceptowane na posiedzeniach.
Najważniejsze to: zabezpieczenie 500 000 zł na dopłatę do Spółki z o.o. PCM w Braniewie, na
remonty na drogach powiatowych zabezpieczyliśmy 720 052 zł – środki z Funduszu Dróg
Samorządowych z roku 2019 a są przeznaczone na wydatki roku 2020, na realizację projektów
unijnych roku 2020 – w wyniku rozliczenia tych środków z roku 2019 wzrastają wydatki
bieżące o 234 101 zł; zabezpieczono także środki na zakup usług pozostałych w wysokości
225 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie
kosztów związanych usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz z tytułu wzrostu odpisów
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – średnio o 320 zł na jednego pracownika zabezpieczyliśmy w naszych jednostkach łącznie na 95 646 zł, żeby pokryć koszty wzrostu
odpisów. Łącznie wydatki bieżące po tych zmianach będą wynosiły 60 561 193,05 zł; przy
czym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrastają o 27 502 zł; zwiększyliśmy dotacje
na zadania bieżące o 200 zł – jest to zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Woj.
Warmińsko – Mazurskiego na prowadzenie biura Regionalnego w Brukseli. Jeżeli chodzi o
wydatki majątkowe wzrastają one o 1 134 301 zł; następuje tutaj wzrost w grupie wydatków
inwestycyjnych, które po zmianach będą wynosiły 8 101 520 zł. Zabezpieczyliśmy w ramach
wydatków dodatkowe środki na inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 684 000 zł;
pomoc dla Miasta Braniewa w wysokości 60 000 zł; na Fundusz Wsparcia Policji 50 000 zł; na
zakup samochodu dla PDPS w Braniewie – 146 901 zł; na zwiększenie wydatków celem
realizacji dostosowania wymogów do potrzeb KP PSP w Braniewie dla Powiatowego Domu
Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku na kwotę 103 400 zł.

Deficyt budżetu po zmianach będzie wynosił 4 139 618 zł. Bedzie on pokryty nadwyżką
budżetową i wolnymi środkami, które zostały z rozliczenia 2019 roku. Planowane przychody
będą wynosiły 5 827 118 zł; bez zmian pozostają planowane rozchody, czyli spłaty rat kredytu
w wysokości 1 687 500 zł. Z racji zmiany sytuacji finansowej zmieniają się limity zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Musimy zaciągnąć kredyt i na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 1 497 234 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 15 radnych, co stanowi załącznik nr 10.
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Uchwała została przyjęta - Nr XVI/132/20.
Ad.7 Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Braniewa.
(załącznik nr 11)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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 12.
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Uchwała została przyjęta - Nr XVI/133/20.
Ad.8 Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. (załącznik nr 13)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Sekretarz poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zwrócił się do Starosty Braniewskiego z prośbą o udzielenie w 2020 r. wsparcia finansowego
na działania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Celem
działalności Biura jest wspomaganie samorządów w zakresie działań związanych z integracją
europejską, pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje
w regionie, ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej,
promocja regionu oraz działanie na rzecz jego integracji ze strukturami Unii Europejskiej,

wpieranie władz lokalnych i regionalnych poprzez pomoc w organizowaniu wizyt
przedstawicieli władz w Brukseli, pomoc w organizowaniu staży pracowników administracji
samorządowej województwa w Brukseli.
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 14.
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Uchwała została przyjęta - Nr XVI/134/20.
Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym
oddziale. (załącznik nr 15)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego. (załącznik nr 16)
Sekretarz poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe w szkołach publicznych mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego
po uzyskaniu zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji
administracyjnej. Wniosek o zezwolenie składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać
utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność. Do wniosku
dołącza się zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w
oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego
ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Przedmiotem niniejszej uchwały jest złożenie
wniosku o zezwolenie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Liceum
Ogólnokształcącym im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana
Batorego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, zobowiązanie do
ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających
wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły oraz
upoważnienie Zarządu Powiatu Braniewskiego do przygotowania i złożenia wniosku w
wymaganym terminie. Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w klasie II objęte jest
patronatem Ministra Obrony Narodowej w ramach III edycji programu „Certyfikowane
Wojskowe Klasy Mundurowe”. Celem Programu jest wsparcie wytypowanych placówek
oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej szkolenia wojskowego. Realizacja programów nauczania klas
wojskowych (certyfikowanych oraz niecertyfikowanych) odbywa się przy wsparciu 9
Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie
i 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie, w formie zajęć prowadzonych przez instruktorów
wojskowych. Szkoła współpracuje również z 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony

Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps."Szczerbiec" w Olsztynie oraz Akademią
Sztuki Wojennej w Warszawie. Szkoła dysponuje w pełni wyposażoną bazą dydaktyczną oraz
wyposażeniem niezbędnym do realizacji zajęć „Edukacji Wojskowej”
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 17.
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Uchwała została przyjęta - Nr XVI/135/20.
Ad.10 Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie
trwałego zarządu. (załącznik nr 18)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Sekretarz poinformował, że w związku z planowanym przekształceniem jednostki
organizacyjnej - Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” w placówki opiekuńczowychowawcze, zasadne jest wygaszenie trwałego zarządu w/w do nieruchomości i
ustanowienie trzech samodzielnych lokali w budynku pozostającym w trwałym zarządzie
Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”, usytuowanym na działce 196/13 o pow.
1,2869 ha. Zgodnie z art.47 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, złożenie przez jednostkę organizacyjną wniosku o wygaszenie trwałego
zarządu powinno być poprzedzone zgodą organu nadzorującego.
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 19.
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Uchwała została przyjęta - Nr XVI/136/20.
Ad.11 Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono.
Ad.12 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł. Korneluk
zakończył obrady XVI sesji Rady Powiatu o godz. 9:50.

Protokół sporządziła:
Alicja Morawska

