Protokół Nr V/2019
z V sesji Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 lutego 2019 roku
Ad. 1 – Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
V sesję Rady Powiatu w Węgorzewie rozpoczęła o godz. 1500 Przewodnicząca Rady Powiatu –
Halina Faj. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych osób, stwierdziła wymagane quorum – na liście
obecności w chwili rozpoczęcia sesji podpisy złożyło 13 radnych Rady Powiatu.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 roku.

H. Faj Przewodnicząca Rady poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięć Stefana Smelkowskiego
Przewodniczącego I kadencji Rady Gminy i Miasta w latach 1990-1994. Człowieka życzliwego
i skromnego, zasłużonego samorządowca, inicjatora zmian w strukturach samorządu po reformie 1989 roku.
Rada i goście uczcili minutą ciszy pamięć Stefana Smelkowskiego.
Kolejno Przewodnicząca Rady poinformowała, że uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Węgorzewie
pragną zabrać głos na sesji i przedstawić swoją prośbę.
Przedstawiciele uczniów LO poinformowali, że w poprzednim roku podczas uroczystość 65-lecia szkoły
i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polską pojawił się pomysł, aby stworzyć pomnik patrona szkoły.
W związku z tym istnieje możliwość wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia poprzez zakupienie
cegiełki w postaci kalendarza na 2019 r. Zdjęcia do kalendarza wykonała Pani Dorota Nowosad nauczyciel
LO, do których pozowali uczniowie. Inspiracją do zdjęci byli bohaterowie spektakli Theatrum Mundi.
Uczniowie poprosili o poparcie ich inicjatywy poprzez wparcie finansowe.
H. Faj pogratulowała uczniom pomysłu i zachęciła radnych do wpłat na pomnik patrona szkoły.
Ad. 2 - Powołanie sekretarza obrad.
Przewodnicząca Rady powołała na sekretarza obrad Pana Macieja Westfalewicza.
Radni nie wnieśli sprzeciwu.
Ad. 3 - Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali w formie elektronicznej i pisemnej porządek
obrad. Zapytała radnych i Zarząd, czy mają uwagi do porządku obrad.
Radni i Zarząd nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady przeszła do realizacji porządku obrad.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

Ad. 4 - Przyjęcie przez Radę protokołu z IV sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół był przesłany radnym na e-maila. Zapytała, czy radni
mają uwagi do treści protokołu. Poinformowała, że protokół został podpisany przez Sekretarza.
M. Zmitrowicz poinformował, że nie wnosi uwag i podpisał protokół.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
W wyniku głosowania Rada 13 głosami „za” przyjęła pozytywnie protokół.
Ad. 5 - Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) Przewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Informacja z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

b) Komisji stałych Rady Powiatu.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że w dniu 26.02.2019 r.
odbyło się posiedzenie Komisji w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Członkowie Komisji mieli okazję
zapoznać się z infrastrukturą i funkcjonowaniem Powiatowych Jednostek Organizacyjnych: Powiatowego
Urzędu Pracy, Powiatowego Domu Samopomocy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem Dyrektora PUP
z działalności w 2018 roku oraz ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie
Węgorzewskim w 2018 roku, a także z zamierzeniami w roku 2019. Informacje związane
z bezpieczeństwem przedstawili: Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Komendant Powiatowy Policji i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto członkowie
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komisji na bieżąco uczestniczą w wydarzeniach o charakterze społecznym. Podziękował radnym – członkom
Komisji za wszystkie podejmowane aktywności społeczne.
A. Wasilewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna w dniu
14.02.2019 r. przeprowadziła kontrolę sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Starostwa
Powiatowego w 2018 roku. Kolejno przedstawił wnioski z przeprowadzonej kontroli. Ponadto Komisja brała
udział w pracach Komisji ds. Społecznych i Finansów.
M. Westfalewicz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że Komisja
w okresie międzysesyjnym nie obradowała.
c) Zarządu Powiatu
M. Supranowicz Starosta uzupełniła informację z pracy Zarządu Powiatu i działalności Starosty. Ponadto
przedstawiła informacje o postępowaniach sądowych z udziałem Powiatu Węgorzewskiego.
Informacja z bieżącej działalności Zarządu Powiatu w Węgorzewie od dnia 05.02.2019 r. do dnia 19.02.2019 r. stanowi załącznik nr
5 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

d) Zapytania radnych do przekazanych informacji.
Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do przekazanych informacji.
H. Faj zapytała, na jakim etapie jest organizacja międzynarodowego spływu kajakowego Węgorapa –
Angrapa, który jest planowany na przełomie maja i czerwca 2019 roku. Zapytała, czy organizatorem jest
Powiat czy firma niezależna, kto z Rosji deklaruje współorganizację, czy Czerniachowsk, czy Oziersk.
Zapytała, czy już wysłano w tej sprawie pisma do Moskwy.
M. Supranowicz Starosta odpowiedziała, że wszystko jest na bardzo wstępnym etapie i prowadzone są
analizy zainteresowanych stron udziału w spływie. Barierą są koszty finansowe, gdyż za każdą wizę należy
zapłacić 400 zł., które ponosi uczestnik spływu.
H. Faj zapytała, czy Powiat jest zainteresowany spływem.
M. Supranowicz potwierdziła, ale Zarząd musi przeanalizować budżet przeznaczony na spływ.
Głos zabrali: A. Kruk, H. Faj, M. Zmitrowicz.
H. Faj zapytała o pismo Dyrektora SOSW w sprawie przekazania przez Zarząd Oddziału ZNP
w Węgorzewie pisma z żądaniem pracowniczym podwyższenia wynagrodzenia o 1.000,00 zł.
z wyrównaniem od 01.01.2019 r. nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w SOSW w Węgorzewie.
M. Supranowicz odpowiedziała, że Dyrektor SOSW przesłał dla Zarządu Powiatu do wiadomości pismo,
które do niego wpłynęło z żądaniem podwyżki jednego tysiąca złoty dla każdego nauczyciela od 01 stycznia
br. Zarząd Powiatu odpowiedział na pismo, że Powiat poza środkami, które ma zabezpieczone w budżecie
i wynikające z subwencji oświatowej, nie ma możliwości finansowych, aby uwzględnić podwyżki. Ponadto
szczegółowo omówiła sprawę.
H. Faj poinformowała, że należy kierować sprawę do Ministerstwa Edukacji Narodowej i rozwiązać ją
systemowo.
Radni nie wnieśli więcej pytań.
Ad. 6 - Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły na piśmie interpelacje
i zapytania. Poprosiła o składanie w tym momencie interpelacji i pytań.
Radni nie wnieśli interpelacji i pytania.
Ad. 7 – Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Pan Burmistrz w dniu dzisiejszym nie może uczestniczyć w sesji
z powodu innych obowiązków służbowych.
Ad. 8 - Zapoznanie się z realizacją „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
rynku pracy.”. Analiza sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy z działalności za 2018 r.
Wiceprzewodniczący Rady
H. Faj Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada otrzymała sprawozdanie z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 r. W ramach posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Finansów radni
mieli możliwość wysłuchania uzupełnienia do sprawozdania, przedstawionego przez Pana Dyrektora PUP.
W związku z tym poprosiła Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w powyższym temacie.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że na posiedzeniu w dniu
26.02.br. radni zapoznali się szczegółowo ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w
2018 r. Konkluzja z dyskusji jest taka, że potrzebne są rozwiązania, które będą dawały szanse na to, aby
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zmniejszać poziom bezrobocia w Powiecie Węgorzewskim. Jest to najważniejszy punkt działań urzędu
pracy. Na uwagę zasługuje również to, w jaki sposób efektywnie są wykorzystywane środki publiczne
przeznaczane na aktywizację zawodową. W 2018 roku środki finansowe były wydatkowane sposób
właściwy. Życzyć sobie można, aby również w roku 2019 działania podejmowane przez Pana Dyrektora i
zespół PUP były na tyle efektywne, żeby również za kilka miesięcy można było powiedzie, że wykorzystano
wszystkie środki, co są możliwe do wykorzystania. Podkreślił, że w powiecie występują duże problemy, jeśli
chodzi o rynek pracy. Powiat Węgorzewski jest czwartym powiatem od końca w Województwie Warmińsko
– Mazurskim, którego zjawisko bezrobocia dotyka na wysokim poziomie i ten stan utrzymuje się od wielu
lat. Należy zadać sobie pytanie, które dałoby szansę, aby stworzyć projekt uzdrowienia tego stanu rzeczy.
Wydaje się, że należy stworzyć atrakcyjne miejsca pracy. Póki co, są nie wykorzystane tereny specjalnej
strefy ekonomicznej. Uważa, że aktywizacja radnych, władz samorządowych powiatu i gminy, którzy
społecznie funkcjonują w węgorzewskiej rzeczywistości powinna być przekierowana na to, aby szukać
dobrych szans, żeby było można zaprosić do powiatu poważnych inwestorów, którzy dadzą duży impuls do
rozwoju miasta i powiatu.
H. Faj Przewodnicząca Rady poinformowała, że nadzieja na zmniejszenie bezrobocia może pojawić się
w nowym inwestorze, który planuje rozwój obiektu „Ognisty Ptak”. Również jest nowy właściciel
w Sztynorcie i też jest szansa na rozwój i rozszerzenie zatrudnienia. Zapytała, czy są pytania do Pana
Dyrektora PUP.
Radni nie wnieśli pytań.
H. Faj poinformowała, że Rada zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. Następnie podziękowała
Panu Dyrektorowi PUP i Pani Kierownik CAZ oraz pracownikom jednostki za wkład pracy na rzecz
zmniejszania stopy bezrobocia w powiecie. Dodała, że niepocieszające jest to, że w tym roku będzie
mniejsza pula środków krajowych przeznaczona na aktywizację zawodową.
Na tym punkt zakończono.
Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z działalności za 2018 r stanowi załącznik nr 6 do protokołu Nr V/2019 z dnia
28.02.2019r.

Ad. 9 - Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2018 roku i
zamierzenia na rok 2019.
a) Zapoznanie się z informacją o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata
2015 – 2018”;
H. Faj poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów o przedstawienie opinii na temat
realizacji programu.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji poinformował, że radni wysłuchali na Komisji informacji ze
sprawozdania przygotowanego przez Pana Krzysztofa Laskowskiego Kierownika Referatu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego na lata 2015 – 2018. Jednocześnie Pan Krzysztof Laskowski przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2018 r. W bloku tego
wystąpienia można był usłyszeć z jednej strony, jakie mamy doświadczenia pozytywne, gdzie tak naprawdę
są miejsca krytyczne, trzeba je cały czas monitorować, aby można było na mapie zagrożeń podejmować
racjonalne działania związane z obniżaniem zagrożeń. Bardzo szczegółowe sprawozdanie
przedstawione przez Kierownika Referatu BiZK, pokazuje to wszystko, czym zajmuje się powiat i wspiera
działania związane z podniesieniem jakości bezpieczeństwa. Pytanie, jakie są koszty naszego codziennego
bezpieczeństwa, to właśnie ten wysiłek podejmowany przez wyspecjalizowane jednostki, którymi kieruje
zarówno Pan Kierownik Referatu BiZK, Pan Komendant Powiatowy Policji i Pan Komendant Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, który był podejmowany w roku 2018 można
powiedzieć, że osiągnięto bardzo wiele sukcesów. Stwierdził, że wszystkie rankingi prowadzone na szczeblu
województwa pokazują, że zarówno Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej od wielu lat zajmują czołowe miejsca na listach rankingowych w zakresie jakości zarządzania
powierzonymi obszarami wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie publicznym. Prezentacje przedstawione
przez Panów Komendantów były bardzo obszerne i trudno byłoby przywoływać te najistotniejsze treści.
Podkreślił, że wszystkie elementy podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa są ważne. Nie można
z niczego zrezygnować. W związku z tym wszystkie działania podejmowane przez Komendantów i
Kierownika Referatu są optymalizowane i ich współpraca jest na najwyższym z możliwych poziomów.
Stwierdził, że jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji zajmują
należne im miejsce na czołowych lokatach w strukturach wojewódzkich, co tylko podnosi prestiż ich służby.
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Podkreślił, że można byłoby życzyć i oczekiwać od Panów Komendantów oraz ich załóg, aby stan pracy
utrzymywał się na takim samym poziomie, a być może nawet i wyższym poziomie.
H. Faj poinformowała, że Pan Przewodniczący Komisji podsumował cały blok tematów dotyczący
bezpieczeństwa i porządku publicznego, za co podziękowała. Dodała, że informacje nawzajem się przenikają
i oddziaływują na siebie. Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji radni szczegółowo wysłuchali
prezentacji Pana Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
oraz Pana Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Następnie zapytała, czy radni
wnoszą uwagi do sprawozdania.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem. Podziękowała
Panu Krzysztofowi Laskowskiemu za nadzór nad programem oraz realizatorom programu.
Na tym punkt zakończono.
Informacja o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego na lata 2015 – 2018” stanowi załącznik nr 7 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

b) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy
Staroście Węgorzewskim za 2018 roku.
H. Faj poinformowała, że sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
Węgorzewskim za 2018 roku należy poddać pod głosowanie. Zapytała radnych, czy wnoszą uwagi do
sprawozdania.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim za 2018 rok.
W wyniku głosowania Rada 13 głosami „za” jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
Na tym punkt zakończono.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim za 2018 roku stanowi załącznik nr 8
do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

c) Zapoznanie się z informacją Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Węgorzewskiego za 2018 rok.
H. Faj poinformowała, że na posiedzeniu Komisji radni zapoznali się z informacją Komendy Powiatowej
Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Węgorzewskiego za 2018 rok.
Ponadto Radni mieli możliwość wysłuchania referatu Pana Radosława Dracha Komendanta Powiatowego
Policji. Radni zadawali do wystąpienia pytania, na które odpowiadał Pan Komendant. Następnie zapytała
radnych, czy mają jeszcze pytania do przedstawiciela Policji.
Radni nie wnieśli pytań.
Przewodnicząca Rady poinformowała, ze Rada Powiatu zapoznała się z informacją Komendy Powiatowej
Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Węgorzewskiego za 2018 rok.
Na tym punkt zakończono.
Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Węgorzewskiego za
2018 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

d) Zapoznanie się z informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
o stanie bezpieczeństwa Powiatu Węgorzewskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2018 rok.
H. Faj poinformowała, że informację Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu
Węgorzewskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok przygotował Pan Paweł Mickiewicz
Komendant Państwowej Straży Pożarnej. Radni zapoznali się z informacją na posiedzeniu Komisji.
Sprawozdanie w tej sprawie złożył Przewodniczący Komisji. Następnie zapytała, czy radni mają pytania do
Pana Komendanta.
H. Faj poinformowała, że Rada Miejska w dniu wczorajszym podjęła uchwałę w sprawie pomocy
finansowej w wysokości 10.000,00 zł. dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Rada Powiatu również
dziś podejmuję taka uchwałę. Poinformowała, że Komenda dzięki wsparciu finansowemu będzie miała
środki na pierwszy etap inwestycji wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy. Natomiast pozostałe środki
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finansowe przekaże z rezerwy Komendant Wojewódzki. Zapytała Komendanta, czy chce zabrać głos w tym
momencie.
P. Mickiewicz Komendant PPSP podziękował za wypowiedziane słowa pochwały. Podkreślił, że plany na
następny rok, to dobrze wykonywać ustawowe obowiązki i ma nadzieje, że zrealizują inwestycję wymiany
kotła.
H. Faj podziękowała Komendantom za przygotowanie materiałów, a policjantom i strażakom za aktywność,
i możliwość mieszkania w bezpiecznym powiecie. Wyniki, które przedkładali Komendanci są bardzo dobre,
co potwierdzają Komendanci Wojewódzcy. Podziękowała za wysiłek i prace. Poinformowała, że Rada
Powiatu zapoznała się informacją.
Na tym punkt zakończono.
Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Węgorzewskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2018 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

Ad. 10 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian budżetu Powiatu na 2019 rok (projekt nr 1).
H. Faj Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, ze pierwszy projekt uchwały dotyczy zmian
budżetu powiatu na 2019 rok. Została przedłożona autopoprawka tego projektu uchwały.
D. Sakowska Skarbnik Powiatu poinformowała, że została przekazana radnym autopoprawka projektu
budżetu, nad którą będzie głosowanie. Poinformowała, że zostały zmienione zapisy w treści projektu
uchwały dotyczące załącznika inwestycyjnego i został on dołączony do uchwały, jako załącznik nr 8 „Limity
wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2019 roku”.
H. Faj zapytała radnych, czy mają pytania do Pani Starosty i Pani Skarbnik.
Radni nie wnieśli pytań.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
Wyniku głosowania jawnego wyświetliło się 12 głosów „za” i 1 osoba nie zagłosowała.
M. Juchniewicz poinformowała, że sekretarz jest osobą pomocniczą i musi liczyć podniesione ręce radnych
podczas głosowania. W tym momencie jeden radny nie zdążył zagłosować i nie będzie robionej reasumpcji
głosowania.
M. Zmitrowicz poinformował, że wszyscy radni zagłosowali „za” uchwałą, a jednego głosu brakuje.
P. Łuczun Informatyk poinformował, że trzeba zrobić reasumpcję głosowania.
Przewodnicząca Rady zarządziła reasumpcję głosowania jawnego nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego ponownie wyświetliło się 12 głosami „za” i 1 osoba nie zagłosowała.
D. Sakowska Skarbnik poinformowała, że ktoś z radnych ewidentnie nie wciska przycisku, bo wszyscy
podnieśli ręce „za” uchwałą, a wyświetla się wynik 12 „za” na 13 radnych.
M. Juchniewicz poinformowała, że Sekretarz jest pomocniczy przy procedurze głosowania.
P. Łuczun Informatyk przedstawił na tablicy wyniki indywidualne, z których wynika, że dwóch radnych
jest nie obecnych na sesji, a jeden radny nie zagłosował.
H. Faj zapytała radnych kto jest „przeciw” niech naciśnie przycisk i podniesie rękę i kto „wstrzymał się”
niech naciśnie przycisk i podniesie rękę. Zapytała Pana Informatyka, czy system przyjął wynik.
P. Łuczun wyjaśnił, że czas już się skończył i system nie przyjmuje już głosów.
M. Juchniewicz poinformowała, że Rada już podjęła uchwałę i nie ma potrzeby dalej sprawdzać systemu.
H. Faj poinformowała, że Rada Powiatu 12 głosami „za” i 1 osoba nie zagłosowała podjęła
Uchwałę Nr V/33/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok
Raport głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu Nr
V/2019 z dnia 28.022019 r.
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b) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026
(projekt nr 2).
H. Faj Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o przedstawienie opinii Komisji na temat zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że Komisja stosunkiem
głosów 12 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 2.
H. Faj zapytała radnych, czy mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli pytań.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 13 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/34/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Węgorzewskiego na lata 2019-2026 stanowi załącznik nr 12 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

c) przyjęcia „Powiatowego Programu na Rzecz Poprawy Warunków życia Społecznego
i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na lata 2019-2023”.
(projekt nr 3).
H. Faj Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o przedstawienie opinii Komisji na temat „Powiatowego
Programu na Rzecz Poprawy Warunków życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Węgorzewskim na lata 2019-2023”.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że Komisja stosunkiem
głosów 12 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 3.
H. Faj zapytała radnych, czy mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli pytań.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 13 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/35/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu na Rzecz Poprawy Warunków życia Społecznego
i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na lata 2019-2023”
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie „Powiatowego Programu na Rzecz Poprawy Warunków
życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na lata 2019-2023” stanowi załącznik nr 13
do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

d) wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie. (projekt nr 4).
H. Faj Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o przedstawienie opinii Komisji na temat wspólnego
wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że Komisja stosunkiem
głosów 12 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 4 .
H. Faj zapytała radnych, czy mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli pytań.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 13 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/36/2019
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Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
stanowi załącznik nr 14 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

e) przyjęcia stanowiska dotyczącego likwidacji VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg
Wieczystych w Węgorzewie. (projekt nr 5).
H. Faj Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że na posiedzeniu Komisji był wniosek, aby
poszerzyć o pewne zapisy stanowisko Rady i to zostało uczynione. Radni otrzymali uzupełnione brzmienie
stanowiska Rady w sprawie likwidacji VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie.
Zapytała radnych, czy mają pytania do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli pytań.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że Komisja stosunkiem
głosów 11 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 5 .
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 13 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/37/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego likwidacji VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg
Wieczystych w Węgorzewie
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego likwidacji VII
Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie stanowi załącznik nr 15 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r.

Ad. 11 - Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Pan Waldemar Czapski Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących prosił o umożliwienie ustosunkowania się od wypowiedzi Pana Wicestarosty na Sesji
Rady Miejskiej. W związku z tym poprosiła Pana Dyrektora o zabranie głosu.
W. Czapski Dyrektor ZSO na sesji Rady Miejskiej Pan Wicestarosta zarzucił mu niekompetencję i coś w
rodzaju niegospodarności, chodzi o basen. Poinformował, że osoby, które widziały tą „wanienkę” to mogą
sądzić, że to nie służy do czegokolwiek innego, jak tylko do rehabilitacji. Poinformował, że jako Dyrektor
ZSO uważa, że nigdy jego rolą nie było administrowanie basenem, a raczej basen był i pieniądze na jego
utrzymanie, więc go administrował. Nie mógł przeznaczyć własnych środków na utrzymanie basenu. Nigdy
nie należało to do jego zadań i może przynieść kopię statutu szkoły, gdzie jest wypisanych podstawowych 28
obowiązków Dyrektora Szkoły, uzupełnionych przez ok. 30 obowiązków wynikających z różnych innych
zadań i tam nie ma ani słowa o basenie. Nie jest to jego zadanie. Podkreślił, że nie jest niegospodarnością
utrzymywanie budynku w stanie technicznym nadającym się do użycia. Jeżeli nie ma pieniędzy na
zabezpieczenie dachu to środkami własnymi szkoła ten dach zabezpieczała. Jeżeli nie ma pieniędzy na
utrzymanie tej sali, jako użytkowej to nie może wyłożyć pieniędzy, które ma w budżecie przeznaczone na
coś innego. Nigdy nie padło jakieś konkretne stwierdzenie, że można coś z tym innego zrobić.
Poinformował, że proponował i przedstawiał propozycje zagospodarowania tego pomieszczenia, ale zawsze
była nadzieja, iż znajdą się środki finansowe, że będą jakieś projekty, z których będzie można tą „nieckę”
utrzymywać. Nie naciskał na tę sprawę z tego względu, że szkoła nie miała problemów lokalowych. W tym
roku jest łączenie roczników i będzie potrzebował tego pomieszczenia. Od państwa radych musi się
dowiedzieć, czy będą na to pieniądze, czyli wykorzystanie basenu na uprawienia aqua aerobiku, co może być
traktowane, jako zajęcia wychowania fizycznego, albo jeśli nie będzie basenu to chce go przykryć podłogą
na stelażu i mieć salę do tenisa stołowego. Wystąpienie jego jest powiązane z tą propozycją, ale nie chciałby
średnio, co dwa lata, a na pewno za każdym razem, jak są wybory, że pojawia się temat „basenu w liceum”.
Poinformował, że nie chciałby mieć przypisanej takiej „łaty”, że jest odpowiedzialny za zamknięcie basenu.
Nie chciałby być postrzegany, jako osoba, która zaniechała swoich obowiązków i nie utrzymała basenu.
H. Faj podziękowała Panu Dyrektorowi za wypowiedź. Poinformowała, że tak jak Pan mówi temat odżywa,
ale nie tu, tylko poza Powiatem i Starostwem. Pamięta sytuacje, kiedy Pan Dyrektor przedstawił kalkulację,
ile kosztuje utrzymanie tego ówczesnego basenu, czy niecki rehabilitacyjnej, z której młodzież nie
korzystała. Wcześniej to jakoś funkcjonowało, ale młodzież w dalszym ciągu z tego nie korzystała.
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Poinformowała, że Pana Dyrektora doskonale rozumie i rozumiała, że szkoła swoich środków na nie szkolne
zadanie nie powinna wydatkować, co jest oczywiste. Dlatego podjęliśmy decyzje o zamknięciu baseny.
Rzeczywiście były propozycję przekazania dla OSiR i próba wydzierżawienia, ale nikt się nie zgłosił. Koszt
utrzymania basenu jest bardzo wysoki, jest to archaiczna technologia, kosztowana i nikogo na to nie stać.
Pojawiły się jakieś koncepcje, ale od aerobiku wodnego odeszłabym, bo to będzie generowało koszty
uzdatniania, podgrzewania wody itd. Zaproponowała, aby tą dyskusję zakończyć na tym, że poprosi Zarząd
Powiatu, aby doprosił z pośród radnych np. Przewodniczących Komisji na spotkanie. Poinformowała, że jej
marzeniem jest, aby to funkcjonowało, jako obiekt szkolny, jeśli ma to funkcjonować, a jeśli nie to szukajmy
innych rozwiązań. Poprosi Panią Starostę o zorganizowanie spotkania w mniejszej grupie z Panem
Dyrektorem i kilkoma członkami Rady Pedagogicznej. Niech to trwa nawet dwa lata, aż Zarząd znajdzie
pieniądze, ale żeby to miało charakter prawdziwego pomieszczenia edukacyjnego. Poinformowała, że
obawia się postawienia stelaża nad basenem, co może być zagrożeniem zdrowia tym bardziej, że jest gdzie
postawić stoły do gry w tenisa. Zaproponowała, aby się spotkać i zrobić tzw. burzę mózgów. Poszukać
innych rozwiązań. Poinformowała, że jeżeli są potrzeby szkoły, to należy to miejsce zagospodarować na
potrzeby szkolne, a jeśli nie to myśleć dalej. Zwróciła się do Starosty, aby w tym miejscu ten temat zamknąć.
Podkreśliła, że to bardzo dobrze, iż Pan Dyrektor przyszedł na sesję. Zarząd zajmie się tym tematem, ale nie
jest on na miesiąc czy dwa, bo wiąże się z wydatkami. Zaproponowała, w najbliżej dekadzie spotkać się i
porozmawiać, a przede wszystkim pójść zobaczyć i może pojawi się jakiś pomysł.
M. Supranowicz poinformowała, że dobrze byłoby zapoznać się z dokumentacją techniczną i dowiedzieć
się na czym ten budynek stoi. Należałoby sprawdzić, jakie są techniczne możliwości budynku.
H. Faj uważa, że temat nie powinien pojawić się na sesji Rady Miejskiej. Zaproponowała, aby zrobić swoją
Komisję, niech to potrwa miesiąc lub dwa, trzy, żeby zastanowić się nad tym, co tam powinno powstać
i wtedy ruszać do jakiejś roboty. Zapytała Pana Dyrektora, czy o to chodziło.
W. Czapski potwierdził. Poinformował, że nie chce mieć „łaty” niszczyciela.
H. Faj poinformowała, że jak się czyta stenogram to w zależności kto, jakimi emocjami jest kierowany.
W pewnym momencie jest tam powiedziane, że „ja jako Wicestarosta nie dopuszczę do tego, żeby tam
niszczało” rozumie, że jest to deklaracja Wicestarosty, że zrobi wszystko, by to dalej nie niszczało.
Chciałabym, aby tak to było odczytane.
M. Fatyga zacytował swoje słowa „dla mnie, jako Wicestarosty Powiatu Węgorzewskiego rzeczą
niedopuszczalną jest to, aby ten budynek w dalszym ciągu był nieużywany i niszczał”.
H. Faj poinformowała, że deklaracja z początku wypowiedzi Wicestarosty stanowi, że nowy Zarząd w
pierwszej kolejności tym tematem się zajmie.
W. Czapski poinformował, że pod koniec jest podsumowanie „główne zaniedbanie leży po stronie
Dyrektora tejże jednostki, bo ten budynek rzeczywiście jest w jego władaniu i dla mnie, jako Wicestarosty
rzeczą niedopuszczalną jest, aby ten budynek w dalszym ciągu był nie używany i niszczał”.
H. Faj poprosiła o wyciszenie emocji. Poinformowała, że ten obiekt jest nietrafionym pomysłem, którym
obdarzono poprzedniego Dyrektora Szkoły. Podkreśliła, że buduje się takie nietypowe budynki, żeby
skorzystać z pieniędzy.
W. Czapski poinformował, że jego pomysłem jest utworzenie takiej sali gimnastycznej, gdzie będzie można
wykorzystać na salę konferencyjną, a jak zajdzie potrzeba zostaną zsunięte stoły, złożone krzesła i tablica
multimedialna i pojawia się sala do gimnastyki.
H. Faj zapytała Pana Dyrektora, czy na ten moment jest usatysfakcjonowany tym stanowiskiem.
W. Czapski potwierdził.
H. Faj poinformowała, że puściła w obieg listę z deklaracją wsparcia finansowego dla rodziny potrzebującej
pomocy z powodu zaistniałych strat w gospodarstwie w wyniku pożaru. Podziękowała za okazałe wsparcie.
Przypomniała, że w dniu 06.03.br. jest planowany objazd dróg powiatowych i jeśli ktoś chce może się
jeszcze dopisać. Ponadto poinformowała o pismach znajdujących się w Biurze Rady Powiatu. Poprosiła
radnych o zastanowienie się, czy ktoś chciałby pojechać w dniu 26.03.br. na godz. 11:00 na odsłonięcie
Herbu Powiatu w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Poprosiła o zgłoszenie swoich deklaracji do
15.03.2019 r. Zapytała, czy są oświadczenia radnych.
J. Pawlik poinformował, że na sesji Rady Miejskiej radny mówił, że nie ma złożonego wniosku na remont
chodnika w Węgielsztynie. Radny Miejski prosił, aby taki wniosek złożyć.
H. Faj wyjaśniła, że Radny Miejski na sesji powiedział, że chodnik jest, ale jest załamany. Wyjaśniała, że
jest to kwestia remontu. Pani Starosta przyjęła tą informację.
M. Supranowicz poinformowała, że w dniu jutrzejszym ma ustalone spotkanie z Panem Dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych i zostaną omówione wszystkie sprawy dróg powiatowych poruszone na sesji
Rady Miejskiej.
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H. Faj zapytała, czy radni mają jeszcze wnioski, oświadczenia.
Radni nie wnieśli więcej wniosków i oświadczeń.
Na tym punkt zakończono.
Ad. 12 - Zamknięcie posiedzenia.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w sesji.
Nagranie z V Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie stanowi załącznik nr 16 do protokołu Nr V/2019 z dnia 28.02.2019 r. i jest dostępne
do odsłuchania i pobrania w Biurze Rady pok. nr 29.

O godz. 1640 Przewodnicząca Rady zamknęła obrady.
Przewodniczącą Rady Powiatu

Sekretarz
Maciej Westfalewicz

Halina Irena Faj

Protokolant:
Izabela Buć-Filipczak
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