Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 5 maja 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 przedstawił porządek obrad (załącznik nr 3) i zapytał czy są wnioski
o jego uzupełnienie lub zmianę.
Starosta zgłosił rozszerzenie porządku o uchwałę Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie
odwołania Skarbnika Powiatu Braniewskiego i uchwałę Rady Powiatu Braniewskiego w
sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, w pkt 5 :
- uchwała Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu
Braniewskiego, głosowało 16 Radnych. (załącznik nr 4)
za – 14

przeciw – 0

wstrzymało się – 2

nie głosowało-0

- uchwała Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
Braniewskiego, głosowało 16 Radnych. (załącznik nr 5)
za – 15

przeciw – 0

wstrzymało się – 1

nie głosowało-0

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zgłosił o przegłosowanie wniosku o
rozszerzenie porządku obrad po zmianach, co stanowi załącznik nr 6.
za – 16

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

W związku z powyższym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad ze zmianami:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego
uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XVI 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 odwołania Skarbnika Powiatu Braniewskiego.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego w
2020 roku.
8. Podjęcie uchwały RP.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Płoskinia.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi
Braniewskiemu

przez

Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
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)
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do sprawozdania.
Radny A. Mieczaniec – „ chodzi o uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wzoru najmu
lokalu mieszkalnego oraz stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych, stanowiących
własność Powiatu Braniewskiego. Stawka za lokale zlokalizowane na terenie miast – wzrosła
do 5,00 zł, wcześniej stawka wynosiła 3,00 – jest to 60 % więcej. Inflacja czyli wzrost
wskaźnika cenowego w okresie od 2013 roku, kiedy pojawiły się te stawki do dnia dzisiejszego

to 5 %. Jest to olbrzymi wzrost. Czy są przesłanki takiego wzrostu stawek? Dotyczy to siedmiu
mieszkań pracowników Starostwa czy jednostek organizacyjnych Powiatu. Również te
mieszkania nie są w wysokim standardzie. Moja propozycja jest o podwyższenie stawek o te
inflację, czyli 5 %. W mieście Braniewo w zasobie mieszkaniowym stawka wynosi 3,60 zł, w
przypadku mieszkań socjalnych – 1, 03 zł”.
Starosta – „ przyczyną podniesienia stawek było to, że dawno nie były regulowane, około 10
lat. Oczywiście propozycja Radnego A. Mieczańca jest do rozważenia”.
Radny K. Kowalski – „ mamy na względzie dobro mieszkańców, ale musimy także dbać o
nasze mienie. Mając rozeznanie, ile kosztuje wynajem m2 mieszkania w Braniewie. Kwota 3
zł w mieście jest jednak już nieaktualna chyba, że są to mieszkania specjalne; jeżeli chodzi o
jakość to jedno mieszkanie jest średniej jakości, drugie mieszkanie jest o wysokim standardzie.
Uważam ,że propozycję Radnego można rozważyć, ale podwyżka była zasadna”.
Sekretarz – „Zarząd będzie zajmował się wnioskiem Radnego A. Mieczańca. Pamiętajmy, że
w zasobie nieruchomości musimy rozważyć, że tylko w końcówce tamtego roku na remont w
zasobie powiatowym nieruchomości przeznaczono około 200 tys. zł”.
Radna K. Maciejewska – „ chciałabym zauważyć, że to nie są mieszkania socjalne, są to
zasoby Powiatu. Stawki czynszowe są niewysokie. Na przyszłą sesję postaram się przygotować
powierzchnię, jak również wysokość czynszu mieszkań na ternie Powiatu.. Przykładowo
miesięczny wynajem mieszkania przy ul. Królewieckiej wynosi 150 zł i nie jest to wysoka
stawka”.
Radny A. Mieczaniec – zaznaczył, „ że stawki te dotyczą byłych pracowników, gdzie nawet
100 zł czynszu to duży koszt”.
Ad.5 Podjęcie uchwały RP. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Braniewskiego.
(załącznik nr 8)
Sekretarz poinformował, że „jest to rodzaj przyjęcia rezygnacji Skarbnika. Ustawa nie
przewiduje przyjęcia rezygnacji, mówi wprost o odwołaniu. Jest to uchwała deklaratywna o
charakterze ustrojowym. Pani Grażyna Michalec w 27 kwietnia 2020 roku złożyła wniosek o
rozwiązanie stosunku pracy z dniem 29 kwietnia 2020 roku w trybie porozumienia stron w
związku z przejściem na emeryturę. Z tym dniem Starosta jako kierownik urzędu podpisał

zgodę na to odejście. 29 kwietnia doszło do rozwiązani stosunku pracy w trybie porozumienia
stron w związku z przejściem na świadczenie emerytalne. Rada Powiatu Braniewskiego w
formie uchwały deklaratywnej, powinna potwierdzić fakt opróżnienia stanowiska Skarbnika”.
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 9.
za –

16

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XVII/137/20.
Ad.6 Podjęcie uchwały RP. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. (załącznik nr 10)
Sekretarz poinformował, że „w związku z opróżnieniem stanowiska Skarbnika Powiatu
istnieje konieczność niezwłocznego uzupełnienia tego wakatu i powołania Skarbnika. Wraz z
wygaśnięciem stosunku pracy skończyły się upoważnienia dotyczące kontrasygnaty. Z dniem
5 maja 2020 roku należy powołać Skarbnika”.
Sekretarz zaznaczył, że „Pani G. Michalec to osoba o ogromnym doświadczeniu, ogromnej
wiedzy, postawie etycznej, która nie była nigdy przez nikogo kwestionowana. Wszystko co
wiem o finansach publicznych nie z książki, nie z teorii, wiem od niej”.
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 11.
za –

16

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XVII/138/20.
Ad.7 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.
(załącznik nr 12)

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Pani Skarbnik poinformowała, ze po stronie dochodów nastąpiły częściowe zmiany związane
z otrzymaniem decyzji Wojewody o ostatecznych kwotach dotacji, które przypadają Powiatowi
Braniewskiemu. Wzrastają środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych.
Zmniejszają się nasze dochody z tytułu dofinansowania domów pomocy społecznej, czyli
dotacji na realizację zadań w tym zakresie – dotyczy to mieszkańców przyjętych do tej jednostki
przed 2004 rokiem. Otrzymaliśmy dodatkowe środki na realizację zadań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 10 152 zł oraz na zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności – 7 998 zł. Na realizację świadczeń społecznych związanych
z Programem 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zwiększono dotacje o
12 576 zł, natomiast na dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo wychowawczych
zmniejszono dotacje na ten cel o 36 985 zł. Zgodnie z decyzjami Wojewody nastąpiły również
z tego tytułu zmiany w planie wydatków. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości
30 000 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Płoskinia z przeznaczeniem
na wykonanie robót budowlanych w budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Długoborze. Zmniejszono natomiast planowane wydatki związane z udzieleniem dotacji na
organizację publicznego transportu zbiorowego – mieliśmy zabezpieczone w budżecie dotacje
w wysokości 99 000 zł dla Powiatu Elbląskiego. Ze względu na brak realizacji tego zadania
zmniejszono dotację na ten cel o 39 000zł. Zabezpieczono 9 000 zł na zwiększenie wydatków
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie z tytułu zwiększenia zatrudnienia o ¼ etatu
sprzątaczki. Na ten cel zabezpieczono 8 186 zł a 814 zł przeznaczono w Starostwie na zakup
usług pozostałych. Rozdysponowano również zgodnie z decyzja Zarządu rezerwę celową w
wysokości 30 000 zł na zakup materiałów na działania związane ze zwalczaniem COVID – 19.
Nasz planowany deficyt pozostaje na niezmienionym poziomie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi.
Radny L. Dziąg – „czy w dzisiejszych czasach obniżenie budżetu Powiatowego Domu Pomocy
Społecznej jest bezpieczne? Wiadomo z mediów co się dzieje w tych jednostkach i czy
wystarczy pieniędzy, gdyż tam są zwiększone wydatki na środki ochrony osobistej”.

Starosta – „ wiemy o tym, że Wojewoda zmniejszył środki i zostaną skierowane dodatkowe
środki do domów opieki społecznej związane z pomocą dla pracowników i mieszkańców
placówek”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 16 radnych, co stanowi
załącznik nr 13.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 1

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XVI/139/20.
Ad.8 Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Płoskinia.
(załącznik nr 14)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Sekretarz - „ Samorządy udzielają dotacji na zadania, które uważają za priorytetowe. Zarząd
Powiatu Braniewskiego oceniał celowość wydatku w kwocie 30.000,00zł, z przeznaczeniem
na wykonanie robót budowlanych w budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Długoborze”.
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 15.
za –

15

przeciw –

0

wstrzymało się – 1

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XVI/140/20.
Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi
Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
(załącznik nr 16)
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu
Braniewskiego.
Sekretarz – „ uchwała jest wynikiem oceny realnych potrzeb, jeżeli chodzi o rehabilitację
zawodową i społeczną. Oceny dokonuje PCPR w Braniewie i on jest odpowiedzialny za projekt
uchwały. Nie ma wątpliwości, ze te kwoty będą się zmieniały w ciągu 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 16 radnych, co stanowi załącznik nr 17.
za –

16

przeciw –

0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XVI/141/20.

Ad.10 Sprawy bieżące.
Radna K .Lewańska – „kiedy zostanie zakończona inwestycja budowa mostu na Baudzie.
Informacja przekazana przez inwestora półtora miesiąca temu mówiła o tym, że zadanie
zostanie zakończone do końca czerwca, z przesunięciem na lipiec. Ostatnio jednak mówi się o
zakończeniu w grudniu 2020 roku”.
Wicestarosta – „ inwestycja przebudowy drogi Nr 504 napotkała na przeszkody. Rozbiórka
mostu na Baudzie pierwotnie przewidywała pozostawienie filarów nośnych a góra miała być
poddana przebudowie. Okazało się, że po rozbiórce góry należało wprowadzić nową,
polegająca na przeprojektowaniu tego obiektu i to wydłużyło czas prac. Z informacji od
inwestora dowiedziałem się, że pod koniec października obiekt miałby powstać i wtedy system
ruchu wahadłowego z Fromborka do Braniewa zostanie przywrócony.

„Wprowadziliśmy także ograniczenia ruchu ciężkiego na odc. od drogi krajowej 54 do miasta
Frombork, ponieważ uległy zniszczeniu pobocza przy tej drodze. Nasze służby przez ten okres
w ramach napraw bieżących wykorzystały dużo kruszywa, które wypełniło ubytki i poprawiło
znacznie jakość drogi”.
Radny L. Dziag – „w jakim stopniu zadanie wykonanie robót budowlanych w budynku garażu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoborze wpłynie na bezpieczeństwo przeciwpożarowe
powiatu? Zarząd odmawiał wcześniej np. dofinansowania zakupu ciężkiego sprzętu dla
niektórych jednostek OSP”.
Starosta – „ zadanie to wpłynie w bardzo dużym stopniu na bezpieczeństwo. Na terenie
Płoskini są jednostki OSP, które funkcjonują w bardzo złych warunkach, urażających
normalnej pracy”.
Ad.11 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł. Korneluk
zakończył obrady XVII sesji Rady Powiatu o godz. 8:44.

Protokół sporządziła:
Alicja Morawska

