Protokół Nr XI/2019
z XI sesji Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 września 2019 roku
Ad. 1 – Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
XI sesję Rady Powiatu w Węgorzewie rozpoczęła o godz. 1440 Przewodnicząca Rady Powiatu –
Halina Faj. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych osób, stwierdziła wymagane quorum – na liście
obecności w chwili rozpoczęcia sesji podpisy złożyło 15 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 Andrzeja Fliszkiewicz.
Ad. 3 - Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty przez radnych.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4 - Przyjęcie przez Radę protokołu z X sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
Protokół został jednomyślnie przyjęty przez radnych.
Ad. 5 - Informacje z działalności międzysesyjnej:
Radny M. Zmitrowicz poinformował, że 02.09.2019 r. zmarła L. Kokoszka radna w latach 2010-2014.
Poprosił o minutę ciszy dla zmarłej.
a) Przewodniczącego 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, że dnia 24.09.2019 r.
odbyło się posiedzenie Komisji oraz w dniu dzisiejszym Komisja zaopiniowała autopoprawki projektów
uchwał w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 r. oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026.
A. Wasilewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu 19.09.2019 r. odbyło się
posiedzenie Komisji. Ponadto Komisja brała udział w pracach Komisji ds. Społecznych i Finansów.
M. Westfalewicz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że Komisja
nie obradowała.
c) Zarządu Powiatu
M. Supranowicz Starosta uzupełniła informację z pracy Zarządu Powiatu i działalności Starosty.
Poinformowała, że 20.09.2019 r. odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu dwóch karetek
dla Szpitala Powiatowego. Przy podpisaniu umowy uczestniczył Wiceminister Sławomir Gadomski oraz
Wojewoda Artur Chojecki.
Informacja z bieżącej działalności Zarządu Powiatu w Węgorzewie od dnia 27.06.2019 r. do dnia 20.08.2019 r. stanowi załącznik nr
5 do protokołu..

d) Zapytania radnych do przekazanych informacji.
M. Zmitrowicz zapytał o cenę karetki z wyposażeniem.
M. Supranowicz odpowiedziała, że jest 400 tys. zł dofinansowania na jedną karetkę.
A. Kalafarski dodał, że Szpital doposażył własnymi środkami karetki, które teraz stacjonują i być może, ten
sprzęt będzie można przełożyć do nowo zakupionych karetek.
Ad. 6 - Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
K. Kołaszewski Burmistrz Węgorzewa poinformował, że została podpisana umowa na dofinansowanie
inwestycji z zakresu wzbogacenia infrastruktury sportowej. 50 % dofinansowania na budowę skoczni do
skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 2, wartość inwestycji ok. 65 tys. zł.
Ponadto powiedział o przyznanych środkach z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie 70% na
pięć dróg, w tym ul. Krzywa, ul. B. Chrobrego, ul. Kościelna w Radziejach, droga w Sztynorcie oraz
w Trygorcie. Droga w Kolonii Rybackiej dofinansowana w 50%. Wspomniał również o ul. Łąkowej,
Wojewoda zwrócił się z zapytaniem o potwierdzenie gotowości do wykonania remontu tej ulicy. Nie będzie
remontowany odcinek drogi od mostu do ul. Kraszewskiego, ponieważ tylko drogi publiczne mogły być
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ujęte dofinansowaniem. Gmina zrobi to we własnym zakresie albo droga zostanie upubliczniona i wtedy
będą aplikować o dofinansowanie w połączeniu z ul. Kraszewskiego.
Powiedział o kryteriach przetargowych. Wspomniał, iż Rada Miejska przyjęła program, który określa zasady
udzielania dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jako samorząd gminy planuje zwiększyć
stypendia dla sportowców, które od 10 lat są na tym samym poziomie.
Nawiązał również do siedziby Węgorzewskiego Centrum Kultury oraz budynków po Szkole Podstawowej
Nr 1.
Ad. 7 – Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
Brak interpelacji i zapytań radnych.
Ad. 8 - Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu
w Węgorzewie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 r.
Następnie poprosiła o opinię Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Finansów.
E. Pieczul powiedział, że członkowie Komisji w dniu 24 września 2019 r. zapoznali się ze sprawozdaniem
z realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. i nie wnieśli żadnych uwag.
Radni zapoznali się ze złożonym sprawozdaniem z realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
Uchwała RIO z dnia 16 września 2019 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9 – Zapoznanie się ze stanem dróg powiatowych. Informacja ZDP w sprawie przygotowania do
sezonu zimowego.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj podziękowała Dyrektorowi ZDP za przygotowaną informację.
Uważa, że praca Zarządu Dróg jest na dobrym poziomie, realizacja zadań statutowych przebiega
prawidłowo.
Burmistrz K. Kołaszewski przyłączył się do podziękowań kierowanych do Zarządu Dróg Powiatowych.
Dyrektor ZDP Ł. Krupa podziękował radnym za dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł., które pozwoliło
wykonać naprawy na drogach gruntowych.
Radni Rady Powiatu zapoznali się ze stanem dróg powiatowych oraz informacją ZDP w sprawie
przygotowania do sezonu zimowego.
Ocena stanu technicznego dróg powiatowych w powiecie węgorzewskim oraz informacja w sprawie przygotowania do sezonu
zimowego 2019/2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”(projekt nr 1).
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że Komisja jednogłośnie,
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 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XI/59/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” stanowi załącznik nr
11 do protokołu.

b) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Węgorzewskiego i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi w 2020 r. (projekt nr 2)
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H. Faj Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że Komisja jednogłośnie,
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 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XI/60/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Węgorzewskiego i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu z drogi w 2020 r.
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg
Powiatu Węgorzewskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu z drogi w 2020 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

c) zmian budżetu Powiatu na 2019 r. (projekt nr 3)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że Komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę projektu 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 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XI/61/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 r.
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 r. stanowi załącznik nr 13
do protokołu.

d) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026
(projekt nr 4)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, że Komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę projektu uchwały nr 4.
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 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XI/62/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 r. stanowi załącznik nr 14
do protokołu.

Ad. 11 - Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj powiedziała, że na najbliższą sesję zostanie przygotowane
stanowisko Rady Powiatu dot. kontraktowania i finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
pielęgniarki w Domach Pomocy Społecznej.
Poinformowała, że przed rozpoczęciem sesji październikowej zostanie wykonane grupowe zdjęcie do tablo,
poprosiła radnych o przesłanie swoich zdjęć portretowych na adres mailowy rady powiatu.
Przedstawiła pisma, które wpłynęły do Biura Rady.
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M. Niedziółka zaprosił wszystkich chętnych kibiców na Mistrzostwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Piłce
Siatkowej.
Ad. 12 - Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj podziękowała wszystkim za udział w sesji.
Nagranie z XI Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie stanowi załącznik nr 15 do protokołu Nr XI/2019 z dnia 26.09.2019 r. i jest
dostępne do odsłuchania i pobrania w Biurze Rady pok. nr 29.

O godz. 1610 Przewodnicząca Rady zamknęła obrady.
Przewodnicząca Rady Powiatu

Sekretarz
Andrzej Fliszkiewicz

Halina Irena Faj

Protokolant
Katarzyna Atkielska
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