Protokół Nr VII/2019
z VII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Ad. 1 – Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
VII sesję Rady Powiatu w Węgorzewie rozpoczęła o godz. 1500 Przewodnicząca Rady Powiatu –
Halina Faj, która po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości uczestniczących w obradach, 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.

Ad. 2 - Powołanie sekretarza obrad.
Przewodnicząca Rady powołała na sekretarza obrad radnego Józefa Pawlika.
Ad. 3 - Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4 - Przyjęcie przez Radę protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
Protokół został jednomyślnie przyjęty.
Ad. 5 - Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) Przewodniczącej Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Informacja z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu

b) Komisji stałych Rady Powiatu.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował o spotkaniu, które odbyło
się 2 kwietnia br. w sprawie przywrócenia linii kolejowej 259 na trasie Węgorzewo-Kętrzyn. Zostanie
stworzony zespół roboczy, który zajmie się czynnościami związanymi z opracowaniem harmonogramu
i zostanie zatwierdzony przez Komisję Bezpieczeństwa. Podziękował członkom Komisji za czynne
włączanie się w różnego rodzaju działania, które są podejmowane lokalnie. W dniu dzisiejszym odbyło się
posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Finansów, na którym procedowano czynności wynikające
z przedstawionego i zatwierdzonego programu posiedzenia Komisji.
A. Wasilewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja nie obradowała w okresie
międzysesyjnym.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym nie obradowała.
c) Zarządu Powiatu
M. Supranowicz Starosta uzupełniła informację z pracy Zarządu Powiatu i działalności Starosty.
Odniosła się do pytania radnego Macieja Zmitrowicza zadanego na poprzedniej sesji nt. warunków
finansowych udziału w konsorcjum Szpitala Powiatowego.
Informacja z bieżącej działalności Zarządu Powiatu w Węgorzewie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

d) zapytania radnych do przekazanych informacji.
M. Zmitrowicz zapytał dlaczego karetka z naszego powiatu stacjonuje w Baniach Mazurskich.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj odpowiedziała, iż wynika to z planu operacyjnego Wojewody.
Karetki, na które dostajemy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia obsługują cały Powiat
Węgorzewski i część Powiatu Gołdapskiego. Tak samo, jak część karetek Powiatu Giżyckiego obsługuje
Powiat Węgorzewski (Obszar Przerwanki). Karetki z Powiatu Kętrzyńskiego również obsługują część
naszego powiatu (Rydzówka).
Ad. 6 – Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
Przewodnicząca Rady przywitała Burmistrza Krzysztofa Kołaszewskiego i poprosiła o zabranie głosu.
Burmistrz Węgorzewa poinformował o wnioskach złożonych na przebudowę, remont dróg m.in. ul.
Krzywa, ul. Łąkowa (od mostu na rzece do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego), ul. B. Chrobrego, ul.
Klonowa w Kolonii Rybackiej, ul. Kościelna w Radziejach, uliczka wewnętrzna w Sztynorcie oraz fragment
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drogi Trygort-Zwierzyniecki Róg do miejsca planowanego połączenia ze ścieżką Mazurska Pętla Rowerowa.
Przybliżył temat inwestycji Mazurskiej Pętli Rowerowej.
H. Faj zadała pytanie, czy Marszałek ogłosi jeszcze jeden konkurs na remonty instytucji kultury.
K. Kołaszewski odpowiedział, że nie. Jest przygotowany projekt budowy Domu Kultury przy ul. Pionierów.
Jeżeli będą pierwsze sygnały odnośnie ogłaszania konkursów zostanie zlecone opracowanie wniosku. Będzie
podjęta ostatnia próba uzyskania dofinansowania na tą inwestycję. Jeżeli ten plan się nie powiedzie, jest
opracowywana koncepcja zagospodarowania i określenia możliwości remontowych obecnej siedziby Domu
Kultury. Z tej dokumentacji ma wynikać, jaki byłby szacowany koszt remontu obecnego Domu Kultury z
wykorzystaniem części obiektów po szkole Nr 1.
Poinformował o planach na zagospodarowanie budynków Szkoły Podstawowej Nr 1.
Ad. 7 – Zatwierdzenie wystąpienia pokontrolnego w sprawie kontroli sposobu rozpatrywania
i załatwiania skarg wpływających do Starostwa Powiatowego w 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie
wystąpienia pokontrolnego.
Przewodniczący A. Wasilewski przytoczył treść wystąpienia pokontrolnego.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poddała pod głosowanie wystąpienie pokontrolne i poinformowała,
iż radni zatwierdzili jednogłośnie wystąpienie w sprawie kontroli sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg
wpływających do Starostwa Powiatowego w 2018 roku.
Wystąpienie pokontrolne stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8 - Zatwierdzenie wystąpienia pokontrolnego w sprawie kontroli wydatków poniesionych na
zimowe utrzymanie dróg powiatowych (sezon zimowy 2018/2019).
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie
wystąpienia pokontrolnego.
Przewodniczący Adam Wasilewski przytoczył treść wystąpienia pokontrolnego.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poddała głosowaniu wystąpienie pokontrolne i poinformowała, iż
radni zatwierdzili jednogłośnie wystąpienie w sprawie kontroli wydatków poniesionych na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych (sezon zimowy 2018/2019).
Wystąpienie pokontrolne stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9 – Zapoznanie się z aktualną sytuacją finansową ZDP oraz z planami remontowymi dróg
powiatowych.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów
o przedstawienie opinii.
E. Pieczul poinformował, iż w wystąpieniu pokontrolnym Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na wykonanie
zadań pod koniec roku budżetowego. Zapytał czy Dyrektor ZDP przychyla się do tego stanowiska.
Ł. Krupa poinformował, iż na ten moment nie ma obaw o wykonanie zadań. Zostało wykorzystane dużo
paliwa, jeśli będzie sroga zima to nie zagwarantuje, że wystarczy paliwa.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie Komisji zapoznali się z przedstawioną
aktualną sytuacją finansową ZDP oraz z planami remontowymi dróg powiatowych.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poinformowała, iż Rada Powiatu również zapoznała się z aktualną
sytuacją finansową Zarządu Dróg Powiatowych oraz z planami remontowymi dróg powiatowych.
Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10 – Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Powiatu
Węgorzewskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.
H. Faj poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów o przedstawienie opinii.
E. Pieczul poinformował, iż członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poinformowała, iż radni przyjęli sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy Samorządu Powiatu Węgorzewskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 11 – Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności przedstawicieli Powiatu Węgorzewskiego
w stowarzyszeniach, fundacjach i innych podmiotach, w których Powiat Węgorzewski jest członkiem
lub organem założycielskim za 2018 rok.
M. Zmitrowicz złożył ustne sprawozdanie z działalności w Radzie Społecznej przy Mazurskim Centrum
Zdrowia SP PZOZ za 2018 rok.
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a) Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich (LGD9) za 2018 rok
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu)

b) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” (LGR) za 2018 rok
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu)

c) Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna-Ława za 2018 rok
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu)

d) Związek Powiatów Polskich
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu)

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poinformowała, iż radni zapoznali się z w/w sprawozdaniami.
Ad. 12 – Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Węgorzewskim za 2018 rok.
H. Faj poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów o przedstawienie opinii.
E. Pieczul poinformował, iż członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poinformowała, iż radni zapoznali się z informacją na temat
funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Węgorzewskim za 2018 rok.
(Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu)

Ad. 13 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian budżetu Powiatu na 2019 rok (projekt nr 1).
H. Faj Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Panią Skarbnik o omówienie wprowadzonych zmian
w projekcie uchwały.
D. Sakowska poinformowała, iż na Komisji została omówiona autopoprawka złożona w wersji papierowej
radnym. Przedstawione zostały również zmiany dotyczące otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 201.246,00 zł i dotacji przeznaczonej dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 8.418,00 zł. Dochody po dokonanych zmianach
będą wynosiły 48.424.981,90 zł, natomiast wydatki będą wynosiły 49.115.256,51 zł.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o opinię Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Pan. E. Pieczul poinformował, iż członkowie Komisji ds. Społecznych i Finansów pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały nr 1.
H. Faj Przewodnicząca Rady Powiatu 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 VII/42/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok
Raport głosowania nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

b) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026
(projekt nr 2).
Przewodnicząca Rady powiatu H. Faj poprosiła Panią Skarbnik o omówienie zmian w tym projekcie
uchwały.
D. Sakowska powiedziała, że została zaproponowana autopoprawka związana ze zmianą źródeł
finansowania deficytu. W wersji pierwotnej, papierowej źródłami deficytu była nadwyżka z lat ubiegłych
i wolne środki, w tej chwili są to tylko wolne środki, ponieważ są w wystarczającej kwocie, aby pokryć
deficyt.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji na temat zmiany
w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że Komisja stosunkiem
głosów 13 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 2.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
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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 VII/43/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

c) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu (projekt nr 3).
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji ds.
Społecznych i Finansów.
E. Pieczul poinformował, że Komisja stosunkiem głosów 13 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
nr 3.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj 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 VII/44/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 14 - Informacja o interpelacjach radnych, które wpłynęły do Rady Powiatu w Węgorzewie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż nie wpłynęła żadna interpelacja.
Ad. 15 - Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poinformowała, iż wpłynął wniosek złożony przez radnego M.
Zmitrowicza w sprawie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego danych byłych członków Rady
Społecznej i dokonania stosownych aktualizacji w tym zakresie.
W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała radnym o możliwości udzielenia
wsparcia finansowego na budowę pomnika gen. Mariusza Zaruskiego patrona Liceum Ogólnokształcącego
w Węgorzewie.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj złożyła również życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Samorządu
Terytorialnego.
Ad. 16 - Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w sesji.
Nagranie z VII Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie stanowi załącznik nr 18 do protokołu i jest dostępne do odsłuchania i pobrania
w Biurze Rady pok. nr 29.

O godz. 1630 Przewodnicząca Rady zamknęła obrady.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Sekretarz
Józef Pawlik

Halina Irena Faj

Protokolant
Katarzyna Atkielska
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