Protokół Nr IX/2019
z IX sesji Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Ad. 1 – Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
IX sesję Rady Powiatu w Węgorzewie rozpoczęła o godz. 1500 Przewodnicząca Rady Powiatu –
Halina Irena Faj. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych osób, stwierdziła wymagane quorum – na
liście obecności w chwili rozpoczęcia sesji podpisy złożyło 14 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 Pana Zenona Pomian.
Ad. 3 – Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu H. Faj przedstawiła porządek obrad. Zaproponowała zmianę w porządku
obrad, mianowicie wykreślenie pkt. 12 Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do
Rady Powiatu w Węgorzewie, który powielił się z pkt. 6 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na
zapytania.
H. Faj zarządziła głosowanie nad zmianą porządku obrad sesji wykreślając punkt 12 Informacja
o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do Rady Powiatu w Węgorzewie.
W wyniku głosowania Rada jednomyślnie przyjęła zaproponowaną zmianę.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 4 – Przyjęcie przez Radę protokołu z VIII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
Protokół został jednomyślnie przyjęty.
Przewodnicząca Rady Powiatu przywitała Panią Annę Barczak nowo wybraną Przewodniczącą Związku
Nauczycielstwa Polskiego i wraz z Panią Starostą wręczyły list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.
Następnie Przewodnicząca z Panią Starostą przekazały Komitetowi Honorowemu działającemu przy
Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Mariusza Zaruskiego darowiznę w kwocie 1250 zł na budowę pomnika
patrona.
Ad. 5 - Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) Przewodniczącego Rady Powiatu.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami stanowi
załącznik nr 4 do protokołu
b) Komisji stałych Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że członkowie Komisji bardzo
aktywnie włączają się w procesy dotyczące podnoszenia jakości zarządzania powiatem, uczestniczą
w szeregu przedsięwzięć, które są realizowane zarówno na terenie miasta jak i powiatu węgorzewskiego.
Dodatkowo 13 czerwca br. udział w posiedzeniu zespołu ds. reaktywacji linii kolejowej. Został wyłoniony
zespół pod kierownictwem Pani Starosty. Dnia 18 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, problematyka była skoncentrowana przede wszystkim na
przygotowaniu sezonu letniego, nad bezpieczeństwem odpoczywających na terenie powiatu
węgorzewskiego. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisja ds. Społecznych i Finansów.
A. Wasilewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna nie obradowała
w miesiącu czerwcu. W dniu dzisiejszym udział w Komisji ds. Społecznych i Finansów.
M. Westfalewicz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, iż w okresie
międzysesyjnym Komisja nie obradowała.
c) Zarządu Powiatu
Pani Starosta uzupełniła informację z działalności Zarządu Powiatu.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny od 27.05.2019 r. do 17.06.2019 r. stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
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d) Zapytania radnych do przekazanych informacji.
M. Zmitrowicz zapytał o spotkanie z przedstawicielem PFRON-u, czy wyjaśniła się sprawa
z windą.
M. Juchniewicz powiedziała, że skarga została uwzględniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie. Sąd uznał, że bez podstawy prawnej została wydana decyzja. Nie ma jeszcze uzasadnienia do
wyroku. Sąd skupił się nad naruszeniem procedury administracyjnej związanej z podpisywaniem decyzji
przez tą samą osobę w I instancji oraz przy ponownym rozpatrzeniu decyzji.
Ad. 6 - Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna interpelacja
i zapytanie.
M. Zmitrowicz zapytał o szkody wyrządzone przez wczorajszą nawałnicę.
Pani Starosta przedstawiła miejscowości, które poniosły największe szkody.
Ad. 7 - Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu przez Panią Lidię Czerniewicz Zastępcę
Burmistrza Węgorzewa.
L. Czerniewicz – Zastępca Burmistrza poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady
Miejskiej, na której została podjęta uchwała udzielająca absolutorium Burmistrzowi Węgorzewa za 2018
rok. Również tego samego życzyła dla Zarządu Powiatu. Poinformowała, że złożyli 7 wniosków do
Funduszu Dróg Samorządowych, z czego jedna droga tj. ul. Klonowa wypada z listy i będzie realizowana
50/50. Powiedziała, że został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację szkoły w Radziejach. Podpisano
również umowę na wykonanie zmiany dachu wykonanego z eternitu w szkole w Węgielsztynie. Został
złożony wniosek Senior+ na Klub Seniora, przyznano środki na dostosowanie pomieszczeń w szkole Nr 1.
Pani Przewodnicząca zadała pytanie odnośnie świetlicy w SP Nr 1.
L. Czerniewicz poinformowała, iż świetlica będzie przeniesiona do szkoły na ul. Pionierów.
Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała Pani Wiceburmistrz za przekazane informacje z Samorządu
Gminy i udzielone odpowiedzi.
Ad. 8 – Zapoznanie się z informacją z zakresu promocji powiatu z uwzględnieniem sprawozdania
o współpracy z partnerami zagranicznymi.
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów
o przedstawienie opinii.
E. Pieczul poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedstawioną informacją w ramach promocji powiatu
węgorzewskiego. Informacja obejmuje szereg zagadnień, które dotyczą całokształtu spraw podejmowanych
w ramach tej problematyki. Okazuje się, że rezerwy które są w ramach obszaru naszej aktywności mogą być
lepiej wykorzystywane. Przed nami w związku z tym będą podejmowane działania, które mają w sposób
obiektywny określić rzeczywisty stan potrzeb środowiska mieszkańców powiatu węgorzewskiego w zakresie
promocji, a jednocześnie zachęcić biznes do tego, aby w sposób bardziej agresywny pojawić się na rynku
usług w branży turystycznej, lub innych branżach, które miałyby podnieść jakość świadczonych usług przez
instytucje. Kluczowym problemem są możliwości finansowe, które są małe w stosunku do potrzeb. Jest
potrzebna pogłębiona refleksja nad poszukiwaniem środków w ramach podejmowanych działań w zakresie
promocji. Informacja koncentruje się na współpracy międzynarodowej, która jest oparta na wymianie
personalnej. Dość istotną sprawą byłoby to, aby zachęcić biznes, który poszukuje dobrych miejsc do
inwestowania. Wydaje się, że nasi partnerzy ze wschodu jak i z zachodu posiadają transgraniczne
możliwości. To o czym dyskutowaliśmy dzisiaj to jest podniesienie dobrostanu ekonomicznego. Promocja to
dwa obszary: po pierwsze rozpoznanie realnego stanu i oczekiwań, zaryzykowałbym nawet twierdzeniem, że
potrzeba to jest coś wstępnego do określania tego, co nazywa się teorią oczekiwaniem, czyli rzeczywiście
wzniesienie się na określony poziom abstrakcji oczekiwania, które charakteryzują, tą dyscyplinę wiedzy
i nauki, a z drugiej strony to właśnie ulokowanie biznesu, wejście biznesu, który dałby szansę na realny
rozwój naszego powiatu. Przed nami praca, aby zastanowić się nad możliwościami rozwoju promocji
naszego powiatu w następnych okresach.
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż radni zapoznali się z informacją z zakresu promocji
powiatu węgorzewskiego z uwzględnieniem sprawozdania o współpracy z partnerami zagranicznymi.
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Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 9 – Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Węgorzewskiego za rok 2018:
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Węgorzewskiego za rok 2018 przez Zarząd Powiatu.
H. Faj Przewodnicząca Rady Powiatu Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że do dnia
wczorajszego nie wpłynął wniosek od mieszkańców poparty 150 podpisami więc nikt z mieszkańców nie
chce zabrać głosu w sprawie raportu. Poprosiła Panią Starostę o przedstawienie raportu o stanie powiatu
węgorzewskiego za 2018 rok, który został przyjęty przez Zarząd w terminie do 31 maja br.
M. Supranowicz powiedziała, że w skład powiatu wchodzą 3 gminy: gmina Węgorzewo, gmina Budry,
gmina Pozezdrze. Ogółem powierzchnia powiatu wynosi 693 km2 z czego powierzchnia lasów wynosi
21,2%, wody-jeziora, rzeki, stawy- ok. 15%. Liczba ludności powiatu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 23.001
osoby. Na terenie gminy Budry urodziło się 6 osób przez pół roku. Na terenie gminy Pozezdrze urodziło się
14 osób, natomiast w Węgorzewie urodziło się 68 osób. Ogółem urodziło się 88 osób. Pani Starosta
przedstawiła wszystkie strategie oraz programy zawarte w raporcie. Omówiła zadania realizowane przez
Powiat Węgorzewski. Poinformowała o zawartych w raporcie uchwałach Rady i Zarządu Powiatu w 2018
roku. W raporcie znajduje się również opis zrealizowanych inwestycji przez Powiat w 2018 roku.
Raport stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
b) debata nad raportem
M. Zmitrowicz zapytał o stacje bazowe telefonii komórkowej, kto zgłasza likwidację stacji.
H. Faj odpowiedziała, że przyjmujemy zgłoszenie o budowie stacji przekaźnikowej i później operator
powinien zgłosić jej likwidację.
J. Juchniewicz dopowiedział, że jeśli nie było zgłoszenia o likwidacji to można domniemać, że prowadzący
instalację wiąże plany z tym miejscem i nie dokonał tego zgłoszenia. Zgłoszeń dokonują operatorzy. Nie
jesteśmy organem kontrolnym więc nie sprawdzamy tego.
M. Zmitrowicz powiedział, że raport dotyczy w większości poprzedniej kadencji. Raport jest bardzo
czytelny i obszerny, w sposób syntetyczny pokazuje jakie działania w ubiegłym roku zostały zrealizowane.
Można doprecyzować informacje, które np. Pani Starosta uzupełniła. Nie ma zastrzeżeń do raportu.
H. Faj powiedziała, że dobrze byłoby wypracować uchwałę, która będzie regulowała na przyszłość, co
powinno znaleźć się w raporcie.
Pani Starosta powiedziała, że jest to dobre narzędzie do pracy dla radnych. Daje obraz stanu istniejącego
oraz w jakim kierunku powinny być podejmowane działania inwestycyjne. Skupiłaby uwagę na czynniku
demograficznym w raporcie.
J. Pawlik powiedział, iż raport odzwierciedla stan istniejący, ale nie wypracowuje i nie pokazuje mocnych
stron. Strategie, które realizujemy nie zawsze się sprawdzają. Ogólnie bardzo dobry dokument, ale trzeba
popracować nad wnioskami, nad czym trzeba skupić uwagę.
M. Zmitrowicz powiedział, że mocne i słabe strony zazwyczaj ukazane są w strategiach i to od Rady zależy
co tam będzie zapisane. W ciągu kadencji można aktualizować strategie. Część strategii się kończy, więc
będą podejmowane kolejne strategie przez radnych.
Pani Starosta poinformowała, że 11 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa odbędą się konsultacje
społeczne strategii rozwoju województwa Warmińsko-Mazurskiego 2030 Strategia Rozwoju SpołecznoGospodarczego o godz. 1400.
Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że warto do strategii wpisać linię kolejową KętrzynWęgorzewo.
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi
Powiatu. Poprosiła o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów.
E. Pieczul poinformował, że Komisja stosunkiem głosów 10 „za” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały nr 1.
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 12 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się podjęła:
Uchwałę Nr IX/49/2019
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Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj podziękowała zarządowi i radnym poprzedniej kadencji za pracę.
Powiedziała, że mały powiat to nie znaczy, że mniejsze kłopoty. Problemów jest tyle samo, lecz możliwości
mniej. Musimy zabiegać, aby pozyskiwać środki zewnętrzne. Podziękowała za pracę i liczy na dalszą dobrą
współpracę z zarządem.
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10 - Procedura udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.
a. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2018 rok
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że radni otrzymali w wersji elektronicznej wszystkie
materiały potrzebne do udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu. Poinformowała, że nad sprawozdaniami
pracowała Komisja Rewizyjna przy wydaniu opinii i wniosku o udzielanie absolutorium. Poprosiła Panią
Starostę o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
M. Supranowicz Starosta Węgorzewski przedstawiła radnym i zgromadzonym gościom sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2018. Przypomniała, że
budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2018 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XLI/188/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 43.148.025,67
zł, wydatki w wysokości 43.459.558,79 zł, oraz deficyt w wysokości 311.533,12 zł.
Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco: Dochody +42.971.996,45 zł, Wydatki 41.807.289,54 zł, Nadwyżka =1.164.706,91 zł, Przychody +3.230.815,20 zł, Rozchody- 788.750,00 zł,
Różnica = +2.442.065,20 zł. Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie:
dotacje, subwencje, dochody własne. Z zaplanowanych dochodów ogółem 44.751.848,24 zł, zrealizowano
42.971.996,45 zł, tj. 96,02% na co złożyło się następujące wykonanie: Dotacje – 15.943.040,16 zł:
Subwencje- 15.690.385,00 zł: Dochody własne- 11.338.571,29 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XLI/188/2017
Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na
2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 43.459.558,79 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany
uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Z planowanych wydatków ogółem 45.397.287,70 zł zrealizowano
kwotę 41.807.289,54 zł, tj. 92,09%. Wydatki bieżące wyniosły 36.765.777,45 zł (96,54% planu), oraz
wydatki majątkowe 5.041.512,09 zł (68,93% planu). Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się
kwotą 36.765.777,45 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych do nich
składek wyniosły 24.698.358,75 zł. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych zamknęły się kwotą
5.041.512,09 zł. Szczegółowo omówiła wykonanie dochodów i wydatków, w tym wykonanie planu
wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz zrealizowane inwestycje Powiatu w 2018
roku. Podziękowała radnym i Zarządowi za realizacje budżetu 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała Pani Staroście za przedstawienie sprawozdań.
M. Zmitrowicz powiedział, iż poprzedni rok był bardzo dobrym rokiem jeśli chodzi o wykonanie budżetu,
zamierzenia inwestycyjne, które udało się zrealizować. Dużym wyzwaniem Powiatu była pomoc dla
Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w kwocie ponad 900 tys. zł. Dzięki tej pomocy
Szpital może świadczyć dodatkowe usługi, dzięki wspólnemu zaangażowaniu Zarządu, radnych oraz
Pana Marszałka. Marszałek wspomógł Powiat kwotą prawie 500 tys. zł. Wspólne działania zarówno
Zarządu, poprzedniej Rady, Pani Skarbnik przyniosły wymierny efekt. Budżet został zrealizowany tak jak
został założony przez jednostki organizacyjne. Zamknęliśmy się nadwyżką, został ograniczony dług. Jest to
dobre sprawozdanie i nie powinniśmy mieć do niego żadnych zastrzeżeń.
Sprawozdania stanowią załącznik nr 10 do protokołu.
b. Zapoznanie się z wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie za 2018 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawianie wniosku i opinii
w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie za 2018 rok.
A. Wasilewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja po przeanalizowaniu
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2018 rok
stwierdziła, że plan dochodów i wydatków budżetowych wynikający z uchwał Rady Powiatu i uchwał
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Zarządu Powiatu jest zgodny z planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach. Ponadto Komisja
zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w kwestii przedłożonego przez Zarząd
Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. W związku z tym Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2018 i wnioskuje do Rady o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Powiatu w Węgorzewie.
Wniosek oraz opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Węgorzewie stanowi załącznik nr11 do protokołu.
c. Zapoznanie się z uchwałą RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Węgorzewskiego za 2018 rok oraz uchwałą RIO w Olsztynie w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-227/19 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16.04.2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu w Węgorzewie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2018 rok
oraz Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-286/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 21.05.2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Węgorzewie
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie z tytułu wykonania budżetu za rok
2018. Poinformowała, że obie uchwały posiadają pozytywną opinię RIO.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-227/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z
dnia 16.04.2019 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-286/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z
dnia 21.05.2019 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
d. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2018 r. (projekt nr 2)
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2018 rok.
Poprosiła o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów.
E. Pieczul poinformował, że Komisja stosunkiem głosów 14 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
nr 2.
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 14 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr IX/50/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Węgorzewskiego za 2018 rok
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
e) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Węgorzewie. (projekt nr 3)
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Węgorzewie oraz poprosiła o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
E. Pieczul poinformował, że Komisja stosunkiem głosów 13 „za” i 1 „wstrzymującym się” 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 14 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr IX/51/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
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z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu pogratulowała Zarządowi Powiatu udzielonego absolutorium.
Starosta Powiatu M. Supranowicz podziękowała radnym za otrzymane absolutorium.
Ad- 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
(projekt nr 4).
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
E. Pieczul poinformował, że członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
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 IX/52/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
b)

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala
Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (projekt nr 5)
M. Zmitrowicz zwrócił się do przedstawiciela Rady Społecznej w sprawie opinii raportu ze względu na
wstrzymanie się od głosowania.
A. Kalafarski odniósł się do planowanych przychodów na lata 2019-2021 pkt. 12 tężnia oraz zakupu aparatu
ultrasonograficznego.
Pani Starosta poinformowała, że w dniu jutrzejszym odbędzie się Rada Społeczna i Pani Dyrektor omówi
szczegóły zakupu aparatu usg. Przez jakiś czas były nieodpłatnie testowane aparaty usg. Został ogłoszony
przetarg, złożona została jedna oferta. Pani Dyrektor zwróciła się do nas i do ościennych samorządów
o wsparcie finansowe na zakup sprzętu usg.
J. Pawlik zapytał, czy była rozważona opcja wzięcia w leasing aparatu.
M. Supranowicz odpowiedziała, że Pani księgowa oraz Pani Dyrektor poinformowały, że byłoby to dwa
razy drożej.
W dyskusji głos zabrali: A. Kalafarski, M. Zmitrowicz, H. Faj.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów o przedstawienie
opinii do projektu uchwały.
E. Pieczul poinformował, że członkowie Komisji 13 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
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” przy 1 „wstrzymującym się” podjęła:
Uchwałę Nr IX/53/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala
Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr17 do protokołu.
c) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
w strzeżonej przystani w 2019 r. (projekt nr 6)
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Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów o przedstawienie
opinii do projektu uchwały.
E. Pieczul poinformował, że członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
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 14 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr IX/54/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
w strzeżonej przystani w 2019 r.
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
d) zmian budżetu Powiatu na 2019 rok. (projekt nr 7)
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów o przedstawienie
opinii do projektu uchwały.
E. Pieczul poinformował, że członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
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 14 głosami „za” podjęła:
Uchwałę Nr IX/55/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr19 do protokołu.
Ad. 12 - Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
M. Niedziółka zapytał o remont dachu w Szpitalu oraz o awarie karetki. Jakie będą możliwości rozwiązania
tych problemów.
Pani Starosta odniosła się do pytań radnego.
W dalszej dyskusji głos zabrali: M. Zmitrowicz, A. Kruk, Wicestarosta M. Fatyga, M. Supranowicz,
A. Kalafarski.
E. Rapita zapytała o inwestycje drogi Brzozówka-Stręgielek w Gminie Budry.
Pani Starosta poinformowała o planowanych projektach.
J. Pawlik odniósł się do złożonego już wniosku nt. prac drogowych ZDP w Ogonkach.
M. Niedziółka zapytał czy problem komunikacyjny zostanie rozwiązany do rozpoczęcia roku szkolnego.
M. Supranowicz przybliżyła temat transportu na terenie powiatu radnym.
Głos w dyskusji zabrał M. Westfalewicz, A. Kruk, Z. Pomian, A. Wasilewski, M. Supranowicz.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poinformowała o pismach znajdujących się w biurze Rady
Powiatu.
Ad. 13 – Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i gościom za udział w sesji.
Nagranie z IX Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie stanowi załącznik nr 20 do protokołu i jest dostępne do
odsłuchania i pobrania w Biurze Rady pok. nr 29.
O godz. 1720 Przewodnicząca Rady zamknęła obrady.

Przewodnicząca Rady Powiatu
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