Protokół XVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 10.00
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 15 radnych.
Przewodniczący Ray Powiatu Pan Ł. Korneluk poprosił Dyrektor Panią Barbarę Dytkowską

o

przestawienie informacji na temat działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
Pani B. Dytkowska pokrótce omówiła działalność jednostki , której jest kierownikiem. Powiedziała ,
że działalność Poradni obejmuje nie tylko Braniewo ale cały powiat. Pomoc udzielana w poradni
obejmuje 30 placówek oświatowych dla uczni, rodziców oraz nauczycieli. Pani B. Dytkowska
zaznacza , że pracownicy poradni poruszają się na terenie powiatu braniewskiego samochodem
prywatnym. Informuje, że zakres usług jaki świadczy Poradnia jest bardzo szeroki. Mówi,że
wykonywane są diagnozy psychologiczne , pedagogiczne , logopedyczne oraz zainteresowań i
preferencji zawodowych. Realizowane są wszelkie terapie. Pani B. Dytkowska zwraca szczególną
uwagę na to że od 2003 roku jako jedna z pierwszych poradni w województwie Warmińsko
mazurskim realizowane jest tzw. orzecznictwo rozszerzone czyli wydawane są orzeczenia dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną również z autyzmem i zespołem aspergera ,
niewidzących , niesłyszących. Pani Dyrektor, informuje pokrótce o programach , których realizacje
są rozpoczęte. Informuje, i jednocześnie prosi o pomoc w wynajęciu sali na prowadzenie terapii
zaznaczając, że jest to jedynym ograniczeniem w realizowaniu spotkań.
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
Przewodniczący Rady Pan Ł. Korneluk przedstawił porządek obrad (załącznik nr 3) i zapytał czy
są wnioski o jego uzupełnienie lub zmianę.
Starosta Pan K. Motyka zgłosił rozszerzenie porządku o uchwałę Rady Powiatu Braniewskiego w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie. (załącznik nr 4)

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad
uwzględniający zaproponowane zmiany, głosowało 15 Radnych: (załącznik nr 5)
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XVII 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 skargi

na działalność Dyrektora powiatowej jednostki

organizacyjnej - Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie.
6. Podjęcie uchwały RP.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Braniewskiego na lata 2020 - 2028.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
8. Debata nad raportem o stanie Powiatu Braniewskiego za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania.
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu
Braniewskiego za 2019 rok,
b)przedstawienie opinii RIO w Olsztynie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Braniewskiego w 2019 roku,
c)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego
w 2019 roku,
d)dyskusja,
e)głosowanie.
11.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania
budżetu w 2019 roku:
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Braniewskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
b)przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)dyskusja,
d)głosowanie.
12.Podjęcie uchwały RP. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Braniewskiego.

13.Podjęcie uchwały RP. w sprawie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na
obszarze Powiatu Braniewskiego.
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie obrad.
za –15

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 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.
Powyższe sprawozdanie odczytał Przewodniczący Zarządu Powiatu, Pan K. Motyka.
Ad. 5 Podjęcie uchwały RP. w sprawie skargi na działalność Dyrektora powiatowej jednostki
organizacyjnej - Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie. ( załącznik nr 6)
Sekretarz Pan P. Fedorczyk informuje, że na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2020 r. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji uznała przedłożoną skargę za bezzasadną. Z przepisu wynika, iż ustawodawca
miał na myśli raczej zmiany w obrębie realizacji umowy i zobowiązań z niej wynikających, w tym
terminu ich wykonania, a nie odstąpienia od zobowiązania i uczynienia przez to umowy całkowicie
jednostronną co do obowiązków.
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. ( załącznik nr 7)
za –15

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta – Nr XVIII/142/20.

Ad.6 Podjęcie uchwały RP.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Braniewskiego na lata 2020 – 2028. ( załącznik nr 8)

Pani Skarbnik G. Michalec informuje, iż zmiana WPF jest wynikiem planowanych zmian w
budżecie powiatu w zakresie dochodów i wydatków, a tym samym uaktualnieniem sytuacji
finansowej powiatu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków powiatu na kwotę 381.212 zł, przy
czym dochody zwiększają się w grupie dochodów bieżących, zaś wydatki w grupie wydatków
bieżących o 335.862 zł, w grupie wydatków majątkowych o 45.350 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. ( załącznik nr 9)
za –15

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta – Nr XVIII/143/20.

Ad. 7 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020. (załącznik nr 10)
Pani Skarbnik G. Michalec informuje, iż kwota planowanego deficytu, planowanych przychodów
budżetowych, rozchodów oraz planowanego stanu zatrudnienia pozostaje na niezmienionym
poziomie. Mówi, że dochody zwiększają się o 381.212 zł i po zmianach wynoszą 66.829.214,75 zł,
przy czym dochody bieżące wynoszą 66.829.214,75 zł, dochody majątkowe 4.186.562 zł.
Zmiany w planie dochodów są wynikiem:
1. wzrostu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie
wydatków bieżących KPPSP w Braniewie o 159.924 zł,
2. wzrostu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP w
Braniewie o kwotę 68.400 zł, w tym 25.000 zł dotyczy dodatkowych środków na realizację
zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19,
3. wzrostu dochodów własnych o 152.888 zł, w tym w kwocie 114.700 zł z tytułu odpłatności
mieszkańców za pobyt w PDPS w Braniewie.
Zmiany planu wydatków dotyczą wzrostu wydatków bieżących o 335.862 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrastają o 192.886 zł, wydatki na realizację świadczeń na rzecz
osób fizycznych wzrastają o 18.720 zł zaś pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych
powiatu zwiększają się o 124.256 zł.
Wydatki majątkowe wzrastają o 45.350 zł, z czego zabezpieczono 20.000 zł na opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku szpitala oraz 25.350 zł na opracowanie
dokumentacji przystosowującej budynek PDPS w Braniewie do obowiązujących standardów przeciwpożarowych.

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. (załącznik nr 11)
za –15

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta – Nr XVIII/144/20.

Ad.8 Debata nad raportem o stanie Powiatu Braniewskiego za 2020 rok. ( załącznik nr 12)
Pan Sekretarz P. Fedorczyk poinformował, iż raport o stanie powiatu jest wykonany na podstawie
raportu z ubiegłego roku i pokrótce omówił co zawiera.
Radni nie zgłosili uwag.
Ad.9 Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania.
( załącznik nr 13)
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. ( załącznik nr 14)
za –13

przeciw – 0

wstrzymało się – 2

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta – Nr XVIII/145/20.

Ad.10 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok: (załącznik nr 15 )
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu (załącznik nr 15 a) oraz sprawozdania
finansowego Powiatu Braniewskiego za 2019 rok,
Powyższe sprawozdanie odczytał Przewodniczący Zarządu Powiatu, Pan K. Motyka.
b)przedstawienie opinii RIO w Olsztynie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Braniewskiego w 2019 roku, (załącznik nr 15 b)

Opinię RIO odczytał Przewodniczący Zarządu, Pan K. Motyka.
c)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego w
2019 roku, (załącznik nr 15 c)
Powyższą opinię odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego, Pan Ł. Korneluk.

d)dyskusja,
Przewodniczący Rady, Pan Ł. Korneluk otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rok. Radni nie zabrali głosu w tym podpunkcie porządku
obrad.
e)głosowanie.
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 (załącznik nr 16)
za –

15

przeciw – 0

wstrzymało się –

0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/146/20.
Ad.11 Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu
wykonania budżetu w 2019 roku: (załącznik nr 17)
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Braniewskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, (załącznik nr 17a)
Powyższy wniosek odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego, Pan Ł. Korneluk.
b)przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, (załącznik nr 17b)
Opinię RIO odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego, Pan B. Jarmoła.

c)dyskusja,
Przewodniczący Rady, Pan Ł. Korneluk otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Radni nie zabrali głosu w tym podpunkcie porządku obrad.
d)głosowanie.
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 (załącznik nr 18)
za – 15

przeciw – 0

wstrzymało się –

0

nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/147/20.

Ad.12 Podjęcie uchwały RP. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Braniewskiego. ( załącznik nr 19)
Przewodniczący Rady Pan Ł. Korneluk poprosił Starostę Pana K. Motyka o wytypowanie nowych
kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego.
Starosta Pan K. Motyka zgłosił kandydaturę Radnych Pani M. Wojtas oraz Pana M. Kudlińskiego
Nie zgłoszono więcej kandydatów na członków powyższej komisji , Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie kandydaturę Pani M. Wojtas na członka komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Braniewskiego.
za – 15

przeciw – 0

wstrzymało się –

0

nie głosowało – 0

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana M. Kudlińskiego na członka komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego.
za – 12

przeciw – 1

wstrzymało się – 2

nie głosowało – 0

Przewodniczący Rady Pan Ł. Korneluk poddał pod głosowanie uchwałę dotyczącą komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego, której członkami zostali Pani M. Wojtas oraz
Pan M. Kudliński.( załącznik nr 20)
za – 14

przeciw – 0

wstrzymało się –

1

nie głosowało – 0

Uchwała została przyjęta Nr XVIII/148/20.
Ad.13 Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze
Powiatu Braniewskiego.( załącznik nr 21)
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 (załącznik nr 22)
za – 15

przeciw – 0

wstrzymało się –

0

nie głosowało – 0

Uchwała została przyjęta Nr XVIII/149/20.
Ad. 14 Sprawy bieżące.
Starosta Pan K. Motyka podziękował za udzielenie absolutorium zarządowi.
Radna Pani K. Lewańska pogratulowała zarządowi udzielenia absolutorium przez radnych.
Zabrała głos w sprawie śluzy dla wchodzących do PCM, a mianowicie chodzi o nadmierne kolejki
jakie się tworzą przed szpitalem, mówi, również o powiększeniu miejsc parkingowych. Dodaje, że
trzeba się zastanowić nad kursami niedzielnymi autobusów do Fromborka ze względu na dużą liczbę
turystów. Prosi o przedstawienie informacji na temat otwarcia drogi 504. Korzystając z okazji
podziękowała Zarządowi Dróg Powiatowych za dbanie o bezpieczeństwo na trasie Frombork –
Braniewo.
Starosta Pan K. Motyka informuje , że trwają prace związane z przyłączem ciepłowniczym do
PCM , miejsca parkingowe będą na pewno tematem rozmówi ewentualnym rozwiązaniem tego

problemu, dodaje, że kursy niedzielne do Fromborka maja być zwiększone, trwają, rozmowy z
przewoźnikiem.
Wicestarosta M. Kudliński pokrótce przedstawił sytuację związaną z remontem drogi wojewódzkiej
504. Informuje, że wszelką odpowiedzialność ponosi inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich .
Nadmienia ,że razem z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych uczestniczą i obserwują prace na
bieżąco i dokładają wszelkich starań żeby zostały zakończone w podanym przez inwestora terminie
tj. 1 październik 2020roku oraz zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny dla mieszkańców
powiatu Braniewskiego.
Radny Pan M. Machała pogratulował zarządowi udzielenia absolutorium.
Radny Pan K. Kowalski informuje , że temat odnośnie śluzy do szpitala oraz powiększenia parkingu
został poruszony i są podjęte są kroki aby go zrealizować.
Przewodniczący Pan Ł. Korneluk prosi radnych o zastanowienie się nad tym, żeby materiały na
sesje zostały dostarczane elektronicznie.
Dyrektor Urzędu Pracy Pani Zdanowicz zajęła głos w sprawie skargi na działalność Dyrektora
powiatowej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie. Informuje, iż nie
ma możliwości zwolnienia z tego zobowiązania z uwagi na konieczność odbycia tzw. badania
efektywności zatrudnienia przypadającego w okresie 3 miesięcy od zakończenia aktywizacji osoby
bezrobotnej. W ramach tego badania czynnikiem istotnym jest spełnienie zobowiązania
wynikającego z umowy. Z tego punktu widzenia tj. efektywności zatrudnieniowej i kosztowej,
Powiatowy Urząd Pracy oceniany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Etap składania wniosków przez Wójta Gminy Płoskinia jako moment wnioskowania o zwolnienie z
zobowiązań, uznano także za przedwczesny, biorąc pod uwagę aktualną wiedzę o epidemii i
początkowy etap aktywizacji bezrobotnych. Zwolnienie z zobowiązań jednego podmiotu uznano jako
naruszenie zasady równego traktowania podmiotów w dostępie do pomocy publicznej.

15. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Ł.Korneluk zakończył
obrady XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.20r. o godz. 11:54

Protokół sporządziła:
Anna Komorowska

